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Aviso n.'24/2019

Medido 8 - lnveslimenlos no desenvolvimenlo dos zonos floreslois e no
melhorio do viobilidode dos floreslqs

Submedido 8.ó - Apoio o inveslimenlos em lecnologios floreslois e no
lronsformoçõo, mobilizoçõo e comerciolizoçõo de produtos florestois

Portorio n."180/201ó, de 5 de moio, q[erodq e republicodo pelo porlorio
n.'418/2016, de l0 de oulubro

Torno-se público o onúncio de oberïuro do período de opresenïoçÕo de
projetos de investimento o Medido 8 - lnvestimentos no desenvolvimento dos
zonos florestois e no melhorio do viobilidode dos florestos, Submedido 8.ó - Apoio
o ìnvestimentos em tecnologios florestois e no tronsformoçõo, mobilizoçÕo e
comerciolizoçÕo de produlos floresïois do Progromo de Desenvolvimento Rurol
poro o RegiÕo AuÌónomo do Modeiro - pRODERAM 2020.

l. Objelivos e prioridodes visqdos

A submedìdo 8.ó viso o seguinte:

o) Consolidor e melhoror o multifuncionolidode do floresto no RAM,
promovendo o suo volorizoçÕo económico, ombientol e sociol;

b) Promover o sector florestol, pelo volorizoçÕo dos produtos florestois e
diversificoçõo dos otividodes nos exploroções;

c) Crior incentivos ò porticipoçõo dos produtores florestois no processo de
tronsformoçÕo e de comerciolizoçÕo dos produtos florestois produzidos
nos suqs propriedodes;

d) Promover o modernizoçÕo e copocitoçÕo dos empresos do setor
florestol, reforçondo o suo orienioçõo poro os mercodos locol, nocionol
e internocionol;

e) Promover o competitividode dos fileiros estrotégicos, nomeodomente
pelo inÌroduçõo do inovoçõo;

f) Geror moior volor ocrescentodo oos produtos e serviços do floresto e
promover o suo reportiçÕo oo longo do fileiro;

g) Promover o estobelecimenïo de procedimentos em motério de
seguronço olÌmentor;
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h) Contribuir poro melhorqr os condições ombientois, de higiene, de

seguronço e de bem-estor onimol;

i) ConÌribuir poro o diversificoçÕo dos oiividodes nos exploroções florestois

e poro o fixoçÕo de populoçõo em meio rurol;

j) Fomentor o gestÕo sustenióvel dos florestos e espoços ogrofloresiois.

2. Áreo geogrófico elegível

Todo o tenitório do RegiÕo Autonomo do Modeiro

3. Nolurezo dos beneficiórios

As condidoturos podem ser opresentodos por detentores de terros privodos, ou

responsóveis, otrovés de controto ou instrumento equivolente, pelo gestõo de

espoços florestois ou ogroflorestois privodos, municipois ou comunitórios e

entidodes públicos responsóveis pelo gestõo de espoços florestois ou boldios;

empresos de prestoçõo de serviços florestois; ogrupomentos de produiores

florestois (ossocioçÕes, cooperotivos); PME ou microempresos que têm por

otividode económico principol o exploroçõo ou q trqnsformoçÕo de produtos

florestqis.

4. Tipologio dos inlervenções o opoior

A submedido obronge os seguintes tipologios

o) AtÌvidode em espoço florestol:

i. Reconversõo de povoomentos em subproduçõo / beneficioçÕo

dos superfícies florestois;

ii. lnstoloçÕo/beneficioçõodeviveiros florestois (unidode integronte

do exploroçõo florestol);

iii. Outros otividodes.

b) Uso Atividodes nos empresos do setor florestol (onteriores Ò

tronsformoçõo industrioUpequeno escolo) :

i. Crioçõo/modernizoçõodeempresos;
ii. Moquinorio e equipomenÌos de opoio.

c) EloboroçÕo do Plono de GestÕo Florestol (PGF) ou de instrumento

equivolente.

5. Dotqçõo orçomenlol

A dotoçõo orçomentol poro o presente oviso é de I.800.000.00€ de

contribuiçõo FEADER.
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6. limítes ò opresenloçõo de condidoturos

o) No Ômbiïo do regime de opoio previsto nesto portorio, os beneficiorios
nÕo podem opresentor mois de que umo condidoturo poro o mesmo
óreo de intervençÕo;

b) A concessõo dos opoios no ômbÍto desto portorio respeito o
estobelecido no Regulomento (uE) n.o r4oT /2013, do comissõo de lg de
dezembro relotivo ò oplicoçÕo dos ortigos lOZ.o e 108.o do Trotodo sobre
o Funcionomento do unÌÕo Europeio oos ouxílios de minimÌs.

7. Critérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos ó.o e I 'ì.o dos portorìos suprocitodos.

8. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nõo elegíveis sÕo os Ìndicodos no Anexo lV dos portorios
suprocitodos.

9. Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subsídio nÕo reembolsóvel sobre os
despesos elegíveis em funçõo do iipo de beneficiório. Os níveis de opoio o
conceder encontrom-se referidos no Anexo V dos Porlorios suprocitodos.

10. Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilìdode dos beneficiórios e dos operoções previstos nos ortigos ó.o e I l.o
dos Portorìos suprocitodos sõo sujeitos ò oplicoçÕo dos critérios de seleçÕo,
considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou
superior o 50 pontos.

do

Escolo de volores: 0 o ì00

Volor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50
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Natureza do proieto
Pro etos de m õo e rocionolizo de unidode existente 25
lnvestimentos em Silviculturo 20

etos ndom ò instol Õo de umo novo unidodecorres l5
Outros 0
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Conservaçiio e fomento da biodiversidade
Pro eto de investimenÍo com écies indígenos folhosos

Projeto com contribuÌo poro o conservoçÕo e fomento do
biodiversidode

t2

l0

to de investimento com folhosos 8

Ìo de ìnvestimenÌo com ouÌros es cres

eto de investimento com es cies sem inïeresse floresfol
5

0

Tino de áreas
PovoomenÌos florestois ou unidodes suboproveiÌodos 25

Outros óreos 0

Número de postos de trabalho criados
Mois de 2 20

AIé 2 l5
lero 0

Localizacão
Proietos locolizodos no espoço rurol l5
Proietos locolizodos no espoço nÕo rurol 0
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Poro efeitos de seleçÕo considero-se elegíveis os pedidos de opoio que

obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou superior o 50 ponlos.

. Fotores de desempote

'ì - Pontuoçõo no criiério "Noturezo do projeto"

2 - PontuoÇõo no critério "Tipo de Óreos".

11. Prozo de opresenloçõo dos condidolurqs

A submissÕo dqs condidoturos decorre dos 9:00 do dio ló e os I ó:30 do dio 20

de setembro de 2019.

12. Formo de opresentoçõo dos condidoluros

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçõo de formulório

próprio junto do Auïoridode de GestÕo do PRODERAM 2020, devendo ser

ocomponhodos de todos os documentos indicodos no Orientoçõo Técnico

Específico n.o ll 12016.

Funchol, l3 de setembro de 20]9

Gestor ERAM
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