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DE FUNDoS

orspouívrs PELo FEADER,
RrnRvÉs Do PRoDERAM 2o2o

400
MIL EUROS VISAM AJUDAR
ARRANQUE DA ATIVIDADE PARA
OS JOVENS AGRICULTORES

t

24
DE AGOSTO É O

PRRM LIMITE

PARA CANDIDATURAS A
.INVESTIMENTOS
EM REGADIOS'

PRODERAM 2020 abre novas candidaturas para investimentos em regadios coletivos e de pequena dimensão

ltM€ para o setor agrícola

Maisde

porte e de distribuição eficientes'
FUNDOS EUROPIUS

$sfia Lacardn
soÍlalacedr@lm-madeira.pt

e de

métodos de rega adequados".

Pretende também "promover

o uso mais eficiente da

água,

através da reabilitação e moder-

nização de infraestruturas pri-

úárias e secundárias (captação,

transporte e distribuição

de

água)".'

exploração; aumentar a produção, criar valor, melhotâÍ â ÇuÍh
lidade dos produtos, introduzir
métodos e produtos inovadores

e ainda garantir a sustentabilidade ambiental da exploração".
. Os investimentos previstos têm
de ter um valor igual ou superior
a 750 euros e menor ou igual a
l0 mil euros.

Uma outra prioridade passa
As candidaturas podem ser
PRODERÂM 2O2O xnrn- por "melhorar a gestão dos períperíodo
apresentadas por agricultores,
de metros hidroagrícolas e introduciou um novo
candidaturas para dois zir tecnologias mais eficientes". jovens agricultores, organizações
Podern candidatar-se a este de produtores (OP'S) ou agrupaapoios, um na ordem dos
10 milhões e 800 mil eu- apoio a "administração .pública mento de agricultores e membros
ros para'Investimentos €ÍÍl r€ regional com competência em de organizações de produtores.
gadios coletivos'e outro, de 300 matéria de.regadio ou entidades
Os pedidos para estes dois
para.'Investimentos
de si dependentes, também com apoios devem ser formalizados
mil euros,
competências nesse âmbito; au- através da apresentação de um
de pequena dimensão'.
o primeiro aviso tem como tarquias locais; associações de formulário próprio e entregues
prazo limite para a submissão agricultores; associações de re- na Autoridade de Gestão do PROdas' candidaturas as.l6h30 do gantes b outras pessoas coletivas DERAM 2020, situada à rua do
dia 24 deste mês, sexta-feira, e que estatutariamente visem ati. Aljube n.o 49, no Funchal.
está incluído na medida de Apoio

vidades relacionadas com agestrio

a investimentos em infraestru-

do regadio".

turas relacionadas com o desenvolvimento, a modernização ou
a adaptação da agricultura e sil-
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outro apoio, que tem

a dotação

total de 300 mil euros, destinaO valor de quase ll milhões de' se a 'Investimentos de pequena
euros, que são disponibilizados dimensão'e tem o prazo de canpelo fundo europeu para o setor didaturas abertas até ao dia 28
agrícola, o FEADER, visa "apoiar de setembro
Este programa tem como objea disponibilização de água aos
prédios rústicos, nomeadamente
tivo "apoiar a realização de in-

vicultura'.

através da retenção de recursos

vestimentos em explorações agrí-

hídricos superficiais, da imple-

colas, destinados a melhorar o
desempenho e a viabilidade da

mentação de sistemas de trans-
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Refira-se, por outro lado, que
até ao dia 2l de setembrd conti-

nuam abertas as candidaturas
para outras duas ajudas, no valor

total de I milhão e zl00 mil euros.

Um milhão de euros eitá'rêservado para o Apoio a investimentos de grande dimensão', e
que é semelhante em quase tudo
ao dos de 'pequena dimensão',
com a diferença que â tipologia
das.intervenções a apoiar terá
*um custo total proposto
de ter
superior a t0 mil euros".
Outro apoio pretende ser uma

Ajuda ao arranque da atiüdade
para os jovens agricultores', no
valor de 400 mil euros de contribuição FEADER.
Esta. medida tem como intuito
"apoiar o início da atividade agri

cola por parte dejovens agricultores enquantg gestores das explorações, assim comoa melhoria
da competitividade e sustentabilidade da agricultura da Região

Autônoma da Madeira, através
do rejuvenescimento do tecido
empresarial agrícola".

O prémio será modelado em
função da dimensão da exploração agrícola e do tipo de agricultor e tem como destinâtários pessoas com idade compreendidP
entre os l8 e os 40 anos, inclusive,
à data de apresentação da candidatura, que possua habilitações
e competências profissionais adequadas e se instale pela primeira

vez numa exploração agricola,
na qualidade de responsável des-

sa exploração, não antes de 12
meses antes de submeter a can-

didatura.

