Proderant
hqmma & Dct.,rl.DMn'.nto nurct
da Reg,lãoAutónonn da lladcho

Aviso n.'9/2019

Medidq 4 - lnveslimenlos em olivos físicos
Submedido 4.1 - Apoio o inveslimenlos em exploroções ogrícolos

Açõo 4.1.2 - lnvestimenlos de gronde dimensõo
Portorio n."404/2015, de 28 de dezembro, qlterodo e republicodo pelos
Porlorios n."419/201ó, de l0 de oulubro, e n.o42o/2017, de 20 de oulubro

Torno-se público o onúncio de oberïuro do período de opresentoçÕo de
projetos de Ìnvestimento ò Submedido 4.1 rrApoio o investimentos em
exploroções ogrícolosl do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo
Autónomo dos Modeiro - PRODERAM 2020.

t.

Objetivos e prioridodes visodos

A submedido 4.1 viso opoior o reolizoçõo de investìmentos no exploroçÕo
ogrícolo em ofivos destinodos o melhoror o desempenho e o viobìlidode do
exploroçÕo, oumenïor o produçÕo, crioçõo de volor, melhoror o quolidode dos
produtos, introduzir métodos e produtos inovodores e gorontir o sustenÌobilidode
ombìentol do exploroçÕo.

2.

Áreo geogrófico elegível

Todo o territorio do Regiõo Autónomo do Modeiro.

3.

Noturezo dos beneficiórios

As condidoturqs podem ser opresentodos por ogricultores, jovens ogricultores,

orgonizoções de produÌores (oP's) ou ogrupomentos
legolmente reconhecidos e membros de OP's.

4.

de

ogricultores

Tipologio dos intervenções o opoior

O presente oviso refere-se ò Açõo 4.1.2 - lnvestimenios de gronde dimensõo
(lnvestÍmentos com um custo iotol proposto superior o 10.000,00€).
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5.
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Doloçõo orçomenlol

A dotoçõo

orçomentol poro

contribuiçõo

FEADER.

ó.

o

presente oviso

é de

'1.000.000,00€ de

Limiles ò opresenloçõo de cqndidoluros

Os limiles ò opresentoçõo de condidoturos sÕo os indicodos no
Portorios suprocitodos.

7.

oriigo I l.o dqs

Critérios de elegibilidqde

Os condidotos

oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir

os condições descritos nos ortigos ó.o, 8.o e 9.o dos Portoriqs suprocitodos.

8.

Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis

e nõo elegíveis sÕo os indicodos no onexo I dos Portorios

suprocitodos.

?.

Formq e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subsídio nõo reembolsóvel. No
ômbito do oçõo 4.1.2 os níveis de opoio sõo os indicodos no onexo II dos
Portorios suprocitodos.
10. Crilérios

de seleçõo

As condidofuros devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos benefìciórios e dos operoções previstos nos ortigos ó.o,8.o e 9.o
dos Portorios suprocitodos sÕo sujeitos ò oplicoçÕo dos critérìos de seleçÕo,
considerondo-se elegíveis os que obienhom umo poniuoçõo finol iguol ou
superior o 50 ponlos.

Tobelo de clossificqçÕo do mérito dos operoções do Açõo 4..l.2:
Escolo de volores: 0

o 100

Volor mediono:50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50

Regime de produção especíÍico
Projeto de investimenÌo em exploroçõo com produçõo
biolóqico ou produçÕo integrodo
Projeto de investimento em exploroçõo sem produçÕo
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Natureza do beneficiário
Esïotuto de ovem
ricultor
5
Agrupomento/orgonizoçÕo de produtores, reconhecÌdo ou
3
ossocioçõo ou cooperotivo do setor
Outros ogricultores
0
Preservação ambiental, gestão e utilização eficiente do recurso água
Percentogem do investimento elegível que viso o produçõo
e/ou utilizoçÕo de energios renovóveis, e/ou melhorio do
eficiêncio energético , elou o melhorio do sistemo de irrigoçÕo
e/ou coptoçõo/ormozenomento de óquo:
lguol ou superior o 10%
25
En|re 2% e 10%
20
lnferior ou igual o 2%
0
Melhoria das condições de trabalho e/ou melhoria e reconversão da produção
Percentogem do investimento elegível otribuído o melhorio dos
condições de trobolho e/ou melhorio e reconversÕo do
produçÕo:
lguol ou superior a 50%
35
lnferior o 50%
20
NÕo hó melhorio dos itens em questÕo
0

Investimentos relacionados com a transformação na própria exploração
O plono empresoriol prevê investimentos relocionodos com o
2
tronsformoçÕo no exploroçÕo
O plono empresoriol nÕo prevê investimentos relocionodos com
0
o tronsformoÇÕo no exploroÇÕo
Rácio Valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimento
elegível -R
Moìor ou iquol o 0,5
10
Entre 0,25 e 0,5
8
Menor ou i guol o 0,25
0
Contribuição para a criação líquida de emprego
Aumento dos necessidodes de trobolho superiores o I UTA
3
Aumento os necessidodes de trobolho oté I UTA
2
NÕo contribui poro o crioçÕo líquido de emprego
0
Grau de poupança de água (%)
Moior ou iguol o 35
l5
Entre 25 (inclusive) e 35
8
(inclusive)
Enire ì5
e 25
5
lnferior o l5
0
a

Foiores de desempote

I - Ordem decrescente de pontuoçõo no critérìo "Preseryoçõo ombientol,
gestõo e utilizoçõo eficiente do recurso óguo".

- Ordem decrescenÍe do volor do Rocio: Volor ocrescentodo bruto gerodo
pelo operoçÕo/Volor do investimento elegível- R.
2
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11. Prozo de opresentoçõo dos condidoturos

A submissõo dos condidoturos decorre entre os 9:00 do dio 4 de morço e
1ó:30 do dio 5 de obril de 2019.

os

12. Formo de opresenloçõo dos condidqlurqs

As condidoturos sõo formolizqdos otrovés do opresentoçõo de formulório
próprio junto do Auioridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos no Anexo lV do Orientoçõo
Técnico Específico

n.o 0ì

/2016, no versÕo otuol.

Funchol, I de morço de 20ì8
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