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Aviso n." 20/2019

Medido ló-Cooperoçõo
Submedido I ó.5 - Apoio o inlervenções conjunlos deslinodos ò
olenuoçõo dos olteroções climóticos e odoploçõo òs mesmos e opoio
q obordogens conjunlos relolivos o projelos ombienlois e prólicos
ombienlois em curso
Porlorio n.o 444/2017, de 22 de novembro. no redoçõo otuol

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçõo de
projeÌos de investimento ò Medido 1ó - cooperoçÕo, Submedido ló.5 - Apoio
o intervenções conjuntos destinodos ò oienuoçÕo dos olieroções climóiicos e
odoptoçÕo òs mesmos e opoio o obordogens conjuntos relotivos o projetos
ombientois e próticos ombientois em curso, do Progromo de Desenvolvimento
Rurol poro o Regiõo Autónomo do Modeiro - PRODERAM 2020.

I.

Objetivos e prioridodes visodqs

A submedido ló.5 viso opoìor formos de

cooperoçõo

o) Entre ogentes no meio rurol, de formo o promover umo

gestõo
sustentodo e sustentóvel dos recursos, definindo critérios e estrotégios
que compotibilizem o desenvolvimento turístico e o preservoçõo do
potrimónio noturol e culturol;

b) Que desenvolvom

e executem plonos de oçõo, promovendo o gestÕo
sustentodo dos recursos em óreos protegidos, opoiondo projetos e
prÓticos ombÌentois relotivos o otenuoçõo dos olteroções climoÌicos e
odoptoçÕo òs mesmos, ò gestÕo efìciente dos recursos hídricos, ò
utilizoçÕo de energios renovóveis e ò preservoçõo do poisogem rurol.

2.

Áreo geogrófico elegível

Todo o ierritório do Regiõo Autónomo do Modeiro

3.

Nolurezo dos beneficiórios

Porcerios constituídos por entidodes de noturezo público ou privodo, de
ocordo com o orÌigo ì8.o do portorio suprocitodo.
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Dotoçõo orçomentol

A dotoçõo orçomenïol poro o presenïe oviso é de 120.000,00€ de contribuiçõo
FEADER.

5.

Critérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os inveslimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos l9.o e 20.o do Portorio suprocitodo.

6.

Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis

e nõo elegíveis sÕo os indicodos no Anexo ll do Portorio

suprocitodo.

7.

Formo e níveis dos opoios

O opoio é concedidos sob o formo de subsídio nõo reembolsóvel no volor de
50% dos despesos elegíveis.

8.

Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom qs condiçÕes de
elegibilidode dos beneficiórios e dos operoções previstos nos ortigos l9.o e 20.o
do Portorio suprocitodo sÕo sujeitos ò oplicoçõo dos critérios de seleçõo,
considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçõo finol iguol ou
superior o 50 pontos.
Tobelo de clossificoçÕo do mérito dos operocões do Submedido ló.5:
Escolo de volores: 0 q 100

Volor mediono: 50
PontuoçÕo mínimo requerido: 50

Setor de atividade

Agrícolo e florestol

20

Agrícolo

t5

Florestol

t0

Alimentor

0
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O PA obronge mois de dois objetivos

30

O PA obronge dois objetivos

20

O PA obronge só um objeïivo

0

Abrangência da Parceria
Porcerio inclui ossocioções, ogrupomentos ou orgonizoções de
produlores e cooperoïivos

30

Porcerio inclui entìdodes públicos ou prÌvodos com otribuições ou
otividodes nos óreos de investigoçÕo

25

Porceriq entre pessoos singulores ou coleïivos

20

Porcerio entre PME

l5

Outros

0

Número de parceiros
Porcerio com 4 ou mois porceiros

20

Porcerìo com 3 porceiros

l5

Porcerio com 2 porceiros

0

Poro efeitos de seleçÕo considero-se elegíveis os pedidos de opoio que
obtenhom umo pontuoçÕo finoliguol ou superior o 50 ponlos.
Fotores de desempote

a

'l

-

Ordem decrescente dos pontos obtidos no critério "Abrongêncio do

Porcerìo".
2

- Ordem decrescente do número de porceiros do Grupo Operocionol

9.

Prozo de opresentoçõo dqs condidqlurqs

A submissõo dos condìdoturos decorre dos 9:00 do dio l2 de junho e os ló:30
do dio 12dejulho de 2019.
10. Formo de opresenloçõo dos condidoluros

As cqndidoturos sÕo formolizqdos otrovés do opresentoçõo de formulorio
próprio junto do Auioridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos nos respetivos instruções.
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Funchol, ì I de junho de 2019
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