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Aviso n.o l9/2019

Medido l9 - Apoio oo Desenvolvimenlo Locol de Bose Comunilório
(DrBC) TEADER

Submedido 19.4 - Apoio o cuslos de funcionomento e onimoçõo, do
Progromo de Desenvolvimenlo Rurol do Regiõo Aulónomo do Modeiro

Porlorio n.'173/201ó, de 5 de mqio, olterodo e republicodo pelo Porlorio
n.o 417 /201ó, de 7 de oulubro

O presente onúncio torno público o oberÌuro do período de opresenÌoçÕo de
condìdoiuros ò Submedido l?.4 - rApoio o custos de funcionomento e
onimoçÕol do Progromo de Desenvolvimento Rurol do RegiÕo Autónomo do
Modeiro - PRODER AM 2020.

Nos termos do ortigo I l.o do Portorio n.o 173/201ó, de 5 de moio, olterodo e
republìcodo pelo Portorio 417 /201ó, de Z de outubro sõo os seguintes os termos
e condições oplicóveis oo presente onúncio:

l. Objetivos e prioridodes visodos

A submedido 19.4 viso opoior o execuçõo do Estrotégio de Desenvolvimento
Locol (EDL) pelos Grupos de AçÕo Locol (GAL), promovendo o desempenho
dos suos funções relotivomente o implementoçõo, gestõo, ocomponhomento,
onimoçõo, monitorizoçÕo e ovolioçõo do EDL, no vertente DLBC, de ocordo
com o orfigo 2.o dos Portorios suprociiodos.

2. Noturezo dos beneficiórios

As condidoturos sõo opresentodos pelos GAL ou os Entidodes Gestoros
reconhecidos no vertente do Desenvolvimento Locol de Bose Comunitório
{DLBC), do RegiÕo Autónomo do Modeiro.

3. Doloçcio orçomentol

A dotoçõo orçomentol poro o presente qviso é de 720.550,00€ de
contribuiçõo FEADER.
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4. Crilérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos 5.o e Z.o dos Portorios suprocitodos.

5. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sÕo os indicodos no Anexo I do Portorios
suprocitodos.

6. Formq, níveis e limites dos opoios

Os opoios sõo concedidos sob o formo de subvençÕo nÕo reembolsóvel e o
nível de opoio o conceder, é de 100% dos despesos elegíveis.
O montonte de opoio o olocor oos custos operocionois e de onimoçõo tem
como limiie móximo 25% do totol do despeso público finonciodq pelo FEADER

e incorrido no ômbito do Estrotégio de Desenvolvimento Locol.
As despesos gerois decorrentes de encorgos com insloloções sÕo

determìnodos por oplicoçÕo de umo toxo fixo de 15% dos despesos com
pessool.

7. Prozo de opresentoçõo dos condidoluros

A submissÕo dos condidoturos decorre de I 2 a 28 de junho de 201 9.

8. Formo de opresentoçõo dqs cqndidqlurqs

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçõo de formulório
proprio junto do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser

ocomponhodos de todos os documenios indicodos nos respetivos instruções.

Funchol, Ì I de junho de 2019
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