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Aviso n."3/2018

Medido 4 - lnveslimenlos em qtivos físicos
Submedido 4.2 - Apoio o inveslimento no lronsformoçõo/
comerciolizoçõo e/ov no desenvolvimento de produlos ogrícolos
Porlqrio n.'405/2015, de 28 de dezembro, ollerodo e republicodo pelos
Porlorios n.'298/2017 , de 28 de ogosto, e n.o400/20'17 , de r 0 de ourubro
Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projetos de investimento ò Medido 4 - <rlnvestimentos em otivos físicosu,
Submedida 4.2 - <tApoio o investimento no ÌronsformoçÕo/comercÌolizoçÕo
e/ou no desenvolvimento de produtos ogrícolosl do progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Auïónomo dos Modeiro - pRoDERAM
2020.

l.

Objelivos e prioridodes visodos

A submedido 4.2 viso o seguinte:

o)

Promover o competitividode e o odoptoçõo dos exploroções ogrícolos
e dos empresos do setor ogroìndustriol os disposições legislotivos e òs

exigêncios dos mercodos, nomeodomente pelo introduçÕo de
inovoçÕo, pelo redimensionomento e diversificoçÕo dos suos otividodes
e pelo oumento de volor dos suos produções;

b)

Promover o modernizoçõo e o viobilìdode dos exploroçÕes ogrícolos e
dos empresos do setor ogroindustrìol, reforçondo o suo orientoçÕo poro
os mercodos locol, nocionol e internocionol;

c) Promover o estobelecimento de procedimentos em motório de
seguronço olimenior e contribuir poro melhorio dos condições
ombientois, de bem-estor onìmol e de higìene e seguronço no trobolho
nos exploroções ogrícolos e nos empresos do setor ogroindustriol;

d) contribuir poro o crioçõo de emprego e poro o fixoçõo de populoçÕo
em meio rurol, promovendo o complementoridode dos otividodes
ogrícolos e ogroindustriois com os demois otividodes do espoço rurol.

2.

Áreo geogrófico elegívet

Todo o território do Regiõo Autónomo do Modeiro
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3.

Nolurezo dos beneficiórios

As condidoturos podem ser opresentodos por ogricultores, jovens ogricultores,
bem como por empresos (no oceçÕo do RecomendoçÕo 20031361/CE do
ComissÕo - incluindo os nÕo PME) e os orgonismos do Adminisïroçõo PÚblico

Regionol.

4. Iipologio

dos inlervenções o opoior

A submedido obronge os seguintes oçÕes:

Açõo

4.2.1

lnvestimenlos

de

tronsformoçõo

e

comerciolizoçõo em

exploroções ogrícolos

Açõo 4.2.2

-

lnvestimentos de ÌronsformoçÕo e comerciolizoçÕo de produïos

ogrícolos

5.

Dotoçõo orçomentol

presente oviso é de 5.200.000,00€ de
conïribuiçÕo FEADER. Sendo subdividido poro os oções 4.2.ì e 4.2.2 em

A

dotoçÕo orçomentol poro

o

200.000.00€ e 5.500.000,00€. respetivomente.

6.

limites ò opresenïoçõo de condidoturos

o) Codo beneficiório

podero opresentor no móxÌmo Ìrês projetos de
investimenïo, podendo um mesmo projeto obronger mois de que um
estobelecimento do mesmo beneficiorio, sendo que o opresentoçÕo do
segundo e terceiro projetos so podero ocorrer opós o execuçÕo integrol
do onterior, sendo esto entendido como o suo totol execuçÕo moteriol,
com opresentoçÕo do Último pedido de pogomento;

b)

No vigêncio do PRODERAM 2020 o totol de opoios recebidos por codo
benefìciório no ômbito do presente portorio, seró o montonte de
investimento móximo elegível oté 2.500.000,00 euros;

c)

No coso de projetos de investimenïo relotivos ò tronsformoçõo em que o
resultodo sejo um produto que nÕo conste do Anexo I do Trotodo de
Funcionomento do UniÕo Europeio, os níveis de opoio ficom limitodos oo
montonte totol dos ouxílios de "minimis" fixodos no Regulomento (UE) n."
140712013, do Comissõo, de l8 de dezembro.

7.

Crilérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos orÌigos ó.o e 8.o do Portorion."405/20ì5, de 28 de

dezembro, no redoçõo oÌuol.
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lnvestimentos de tronsformoçÕo e
comerciolizoçõo em exploroções ogrícolos, devem oindo gorontir, otrovés do
Plono de Negocios do exploroçÕo ogrícolo (poro investìmenïos inferiores o 500
mil euros) ou do Esiudo de Viobilidode Económico-Finonceiro (no coso de
ìnvestimenïos iguois ou superiores o 500 mil euros), que no ono cruzeiro,20% das
motérios-primos tronsformodos ou dos produtos ogrícolos comerciolizodos sõo
provenientes do exploroçÕo ogrícolo próprio e demonstror que os resultodos
provenìentes diretomente do otivÌdode objeio de opoio contribuem poro um
ocréscimo de 5% do Volor Acrescentodo Bruto (VAB) do exploroçÕo.
Em conformidode com o estobelecido no olíneo o) do n.o 3 do oriigo ó.o do
Portorio n."405/2015, de 28 de dezembro, no redoçõo otuol, considero-se que
os condidotos o oçõo 4.2.2- lnvestìmentos de tronsformoçÕo e comerciolizoçõo
de produtos ogrícolos, possuem umo situoçÕo económico e finonceiro

condidolos

4.2.1

equìlibrodo, quondo:
- No coso de Grondes Empresos, opresentem um rócio de outonomio finonceÌro
iguol ou superior o 20%:
- No coso de PME, opresentem um rocio de ouÌonomio finonceiro iguol ou

a lO%.
Sendo que, o rocio de ouÌonomio finonceiro ocimo referido é colculodo
superior

segundo o seguìnïe fórmulo:AF = ff x 100. Em que:
- AF = outonomio finonceiro;
- CPe = copitol próprio do empreso, incluindo os suprimentos desde que estes
venhom o ser incorporodos em copitol proprio oté o doto do ossinoturo do
termo de oceitoçÕo;
- AT = otivo toÌol do empreso.
os beneficiórios devem oindo evidencìor no Plono de Negocios (poro
investimenlos inferiores o 500 mil euros) ou do Estudo de Vìobilidode EconómÌcoFinonceiro (no coso de investimentos iguois ou superìores o 500 mil euros), o
viobilidode económico-finonceiro do empreso, medido otrovés do Volor
Atuolizodo Líquido (VAL), Ìendo o otuolizoçÕo como referêncio o toxo de
refinonciomento de 0.000%.
Os indicodores referìdos onteriormente nõo se oplicom oos Orgonismos do
Administroçõo Público Regionol que promovom projetos estrotégicos tol como
definidos no olíneo l) do ortigo 3.o do Portorio n.'405/2015, de 28 de dezembro,
no redoçõo otuol, reconhecidos por Resoluçõo do conselho de Governo.

8.

Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sõo os indicodos nos ortigos 9.o
Portorio n.'4O5/2O15, de 28 de dezembro, no redoçÕo otuol.
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9.

Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subsídio nõo reembolsÓvel. Os níveis
de opoio o conceder enconïrom-se referidos nos n.o' 2 e 3 do ortigo 12.' do

Portorio n.'40512O15. de 28 de dezembro, no redoçÕo otuol.
10. Critérios

de seleçõo

As condidoluros devidomente submeïidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiórÌos e dos operoções previstos nos ortigos ó.o e 8.o do
Portorio n."405/2015, de 28 de dezembro, no redoçõo otuol, sÕo sujeitos ò
oplìcoçõo dos critérios de seleçõo, considerondo-se elegíveis qs que obtenhom
umo pontuoçõo finol iguol ou superior o 50 pontos.
Tnlrclrr dc clrrcc nrrnÃn
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Á.

)

1

Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50
PontuoçÕo mínimo requerido: 50
Ponlos

Crilérlos de seleçõo
Localização do Investimento
Pl em Zonos PredominonÌemente Rurois
Pl em Zonos Significotivomente Rurois
Pl em nenhumo dos zonos ocimo referidos
Tipo de BeneÍiciário

t5

i0
0

ì5

Jovem ogricullor*
Outros ogricultores

0

Investimentos na área da Inovação
Pl inÌroduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçõo e
de opresenïoçÕo, o nível regionol
Pl introduz novos produtos e/ou novos ïécnicos de produçõo e
de opresentoÇÕo, o nível do exploroçõo
Pl nÕo ìntroduz novos produtos e/ou novos técnicos de
produÇõo e de opresentoÇõo , o nível do exploroÇõo
Criação de emprego
Pl prevê o crioçõo líquido de emprego (o tempo inteiro)
Pl prevê o monutenÇÕo dos postos de trobolho existentes
Pl prevê o reduçõo dos postos de trobolho existentes
Rácio Valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimento
elesível - R

l5
t0
0

r0
5
0

R>l
0,75>R<l

l5
t2

0,5>R<0,75

9

0,25> R < 0,5

6
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R < 0,25

0

EÍiciência

Ambiental
Percentogem de investimento elegível que viso o produçÕo
elou utilizoçõo de energios renovóveìs, e/ou melhorio do
eficiênc io energótico
lguol ou superior o l0%
Entre 5%

l5
l0

e lO%

lguol ou lnferior o 5%
NÕo ho contribu
os itens em questõo
Tipo de Investimento
Pl prevê investimentos no óreo do tronsformoçÕo e
comerciolizoçõo
Pl prevê investimentos so no óreo do tronsformoÇõo
PI prevê investimentos só no óreo do comerciolizoçÕo
Rentabilidade da exploração
Toxo lnÌerno de Rentobilidode (TlR): TIR > 1,25
Toxo lnterno de Rentobilidode (TlR): 0,5% > TIR < 1,257"
Toxo ln terno de RentobilÌdode (TlR):TlR <0,57"

*De ocordo com

o

5

0
5

3
0

l0
5

0

definiçÕo potenïe no portorio que regulomento o

submedida 4.2

. Fotores de desempote
I - Ordem decrescente de

pontuoçÕo

no critério "Eficiêncio

energético/PreservoçÕo Am bÌentol"
2

- Ordem crescenÌe do volor do investimento

Tobelo de cl

elegível

ocÕo do mérito dos operocões do AçÕo 4.2.2:

Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50
Localização do Investimento
Pl em Zonos Predominontemente Rurois
Pl em Zonos Significotivomente Rurois
Pl em nenhumo dos zonos ocimo referidos
Tipo de BeneÍiciário
Pl opresentodo por Orgonismos do Administroçõo Públicq
Regionol

opresentodo por PME
opresentodo por nõo PME
Investimentos na área da Inovação

5
0

l5

l0

Pl
Pl
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20
introduz novos produtos e/ou novos ïécnicos de produçÕo e
ionol
deo sent Õo, o nível
l0
Pl introduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçÕo e
empreso
o
nível
do
nt
õo,
deo
0
Pl nõo introduz novos produïos e/ou novos Ìécnicos de
o
o nível do em
oede
esento
U
Criação de emprego
l0
Pl prevê o cri oçÕo líquido de empreq o ío temoo inteiro)
5
Pl prevê o monutençõo dos postos de trobolho existentes
prevê
posïos
0
existentes
de
Ìrobolho
o reduÇÕo dos
Pl
Rácio Valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimento
elegível - R
t5
R>l
t2
0,25>R<l
Pl

I

>R<0,25

0

0,25> R < 0,5
R < 0.25
Efi ciência Energética/?reservação Ambiental

6

0

Percenïogem de investimenïo elegível que viso o produçõo e/ou
utilizoçõo de energios renovóveis, e/ou melhorio do eficiêncio
enerqético:
lguol ou superior a 1O%
Entre 5% e 1O%
lguol ou lnferior o 5%
Nõo ho contribuiçÕo poro os itens em questÕo
Tipo de Investimento
Pl prevê investimentos no óreo do tronsformoçÕo e
comerciolizocÕo
Pl prevê investimentos só no óreo do tronsformoçõo
Pl prevê investimentos só no óreo do comerciolizoçÕo
Rentabilidade do Projeto de Investimento
.ì.25
Toxo lnterno de Rentobìlidode íTlR):TlR >
Toxo lnterno de Rentqbilidode (TlR): 0,5%>- TIR < 1,25%
Toxo lnterno de Rentobilidode (TlR):TlR < 0,5 %

l5
t0
5
0
5

3
0

t0
5

0

Fotores de desempote

a

I - Ordem decrescente de pontuoçõo no critério "Crioçõo de emprego"

2

Ordem decrescente

de ponïuoçõo no critério "Eficiêncio

Energético/Preservoçõo Ambientol"
I

l. Prozo de opresentoçõo

dos condidoturos

A submissÕo dos condidoïuros decorre entre os 9:00 do dio 5 de obril e os ló:30
do dio ì5 de moio de 2018.
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12. Formo de opresenloçõo dqs condidoluros

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçõo de formulorio
próprio junto do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos no Anexo I do Orientoçõo
Técnico Específico n.o 14/2016.

Funchol,4 de obril de 2018
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