Prod*am
Prqrcmo do Dctctrwlvlmcnto Ruml
dd Rag,lão Autónoana do Hladelrc

Aviso n.'8/2019

Medido 4 - Inveslimenlos em olivos físicos
Submedido 4.4 - opoio o inveslimenlos nõo produlivos relocionodos
com o concreiizoçõo dos objelivos em termos de ogroombienle e climo

Açõo 4.4.2 - Sislemos de proleçõo de culturos conlro espécies
proiegidos
Porlorio no 31 6/201ó, de 2 de selembro, relificodo pelo Decloroçõo de
retificoçõo n.'25/2016, de 7 de selembro
Torno-se público o onúncio de oberÌuro do período de opresentoçÕo de
projetos de investimento ò Medido 4 - lnvestimentos em otivos físicos.
Submedida 4.4 - Apoio o investimentos nÕo produtivos relocionodos com o
concretizoçõo dos objetivos em termos de ogroombiente e climo do Progromo
de Desenvolvimento Rurol poro o Regìõo Autónomo do Modeiro - PRODERAM
2020.

l.

Objetivos e prioridodes visqdos

A submedida 4.4 enconÌro-se inserido no objetivo sustentobilidode e viso o
opoio o investimenÌos que permitom o cumprimenÌo dos exigêncios dos
medidos ogroombientois, o inceniivo ò ocupoçõo, preservoçÕo e volorizoçÕo
do espoço e do poisogem, bem como o prossecuçÕo de outros objetivos de
coróter ombienïol como o promoçõo do biodiversidode. No que respeito ò
AçÕo 4.4.2 visq o instoloçÕo de sistemos de proteçÕo de culturos contro
espécies protegidos, nomeodomente o pombo torcoz (Columbo trocoz).

2.

Areo geogrófico elegível

Todos os freguesios do llho do Modeiro

3.

Nolurezo dos beneficiórios

Os beneficÌorios elegíveis poro o opoio o esto submedido encontrom-se
indicodos no ortigo l2.o do Portorio n.o 3l 6/201ó, de 2 de setembro.
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Doloçõo orçomenlol

A dotoçÕo orçomentol poro o presente oviso é de 50.000,00€ de contribuiçÕo
FEADER.

5.

Critérios de elegibilidode

condidotos oo presente opoio e oos invesiimentos propostos devem cumprir
os condiçÕes descritos nos orïìgos 5.o e l3.o do Portorio n.o 3l 6/2016, de 2 de
Os

setembro.

ó.

Formo e níveis dos opoios

Os opoios sõo concedidos sob o formo de subvençõo nÕo reembolsóvel. Os
níveis de opoìo por beneficiório e os volores móxÌmos elegíveis o conceder por
tipologio de invesïímento, constom do orïigo Z.o e nos onexos I e II do Portorio
n.o 3Ì 6/201ó, de 2 de setembro.

7.

Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos

e que cumprom os condìções de

elegibilidode dos beneficiorios e dos operoções previstos nos ortigos 5.o e l3.o
do Portorio suprocitodo sÕo sujeitos o oplicoçÕo dos critérios de seleçõo,
considerondo-se elegíveìs os que obïenhom umo pontuoçõo finol iguol ou
superior o 50 pontos.
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Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50
PonÌuoçÕo mínimo requerido: 50

Area da exploração beneÍiciada pelos investimentos (hectares)
Moìor ou iguol o 0,5
Entre 0,25 (inclusive) e 0,5
Entre O,ì0 (inclusìve) e 0,25
(inclusive) e 0,10
Enire
Freguesia onde se localiza a área beneÍiciada*
Clossificodo como Zono Rurol
Clossificodo como Aglomerodo Urbono
Candidatura associada à Medida 10.1.3 - Preservação das características
tradicionais de terras agrícolas
Associodo o medido
Nõo ossociodo o medido

l-f

@rjl@orea

Fffizo

40
35
30
0
30
0

l5
0
2

Òffib
rrydbbhi

Proderant
ÈWnma d. Arr,mwMmento f,uml
da Raglão Autónoìrr

&

ldodelrro

Área sob jurisdição do Parque Natural da Madeira
Sob jurÌsdiçÕo
Outro óreo
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* A Comissõo Europeio desenvolveu
umo meiodologio o seguÍr, poro determinor o
populoçÕo que vive em zonos rurois (dodos retirodos do Eurosfot/, definindo Zonos
Rurois como todos os zonos situqdos foro dos oglomerodos urbonos. Entendendo-

o célulo contínuo com ì km2 que tenho umo
densidode ìguol ou superior o 300 hobitontes por km2 e umo populoçõo superior
ou iguol o 5.000 hobitontes.
se por Aglomerodos urbono,

.

Fotor de desempoie

Ordem decrescente de pontuoçõo no critério "Áreo do porcelo ofeto oos
investimentos".
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8.

Prozo de opresentoçõo dos cqndidoluros

A submissõo dos condidoturos decorre entre os g:00 do dio 4 de morço e
l ó:30 do dio 3 de moio de 20 ì 9.

9.

os

Formo de opresentoçõo dos condidoluros

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçÕo de formulorio
proprio junto do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos no Anexo I do Orientoçõo
Técnico Específico n." 15/201ó, no versÕo otuol.

Funchol, I de morço de 2019
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