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Aviso n.'26/2019

Medido 2 - Serviços de oconselhomenlo e serviços de geslõo ogrícolo e
de substiluiçõo nos exploroções ogrícolos
Submedida 2.3 - Apoio à formoçõo de conselheiros
Porlorio n.'

497

/2018, de 29 de novembro

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
pedidos de opoio oo investimento o Submedido 2.3 - Apoio ò formoçÕo de
conselheiros, do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo
do Modeíro - PRODERAM 2020.

1. Objetivos e prioridodes

visodos

A submedido 2.3 viso o promoçÕo do formoçÕo de conselheiros dos serviços de

oconselhomenÌo, com o intuito de melhoror o quolidode do serviço prestodo,

Íendo como preocupoçÕo centrol

o

otuolizoçõo permonente dos

suos

competêncios.

2.

Áreos temólicos e tipologio dos oções

A formoçõo de conselheÌros incide nos óreos temóticos referidos no ortigo 8.o
do portorìo suprocitodo. Os pedidos de opoio devem enquodror-se nos oções
seguintes:
- Ações de formoçõo;
- Seminorios;
- Workshops;
- Visitos de esÌudo;
- Estogios;
- Sessões de demonsïroçõo.

3.

Áreo geogrófico elegível

Todo o tenÍtorio do Regiõo Autónomo do Modeiro.

4.

Noturezo dos destinqlórios

As oções sõo dirigidos oos conselheiros dos serviços de oconselhomento
(ogrícolo, florestol, empresoriol ou misto).
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5.

Nolurezo dos beneficiórios

Podem beneficior dos opoìos os beneficlórios indicodos no ortigo 2l.o do
Portorio suprocitodo.

ó.

Doloçõo orçomenlol

A dotoçÕo orçomentol poro o presente oviso é de 340 000,00€ de conÌribuiçÕo
FEADER.

7.

Crilérios de elegibilidode

oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descriios nos oriigos 23.o e 24." do Portorio suprocitodo.

Os condidotos

8.

Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis

e nÕo elegíveis sÕo os elencodos no ortigo 25.o do Portorio

suprocitodo.

9.

Formo e níveis dos opoios

O volor do opoio o conceder é modulodo em funçõo do tipo de beneficiorio,
de ocordo com o previsto no Anexo lll do Poriorio suprocitodo, oté um
montonte móximo de opoio de 150 000€, por um período de 3 onos.
10. Crilérios

de seleçõo

As condìdoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiorios e dos operoções previstos, respetivomenÌe, nos
ortigos 23.o e 24.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.

mérito
Escolo de volores: 0 o

o

,ì00

Volor mediono: 50
PontuoçÕo mínimo requerido: 50

Abrangência territorial de atuação
Todos os concelhos do regiõo
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N.o

concelhos [8-ì0]

25

N.o

concelhos [4-Z]

20

N.o

concelhos [2-3]

l5

N.o

concelhos [0-l]

0

Áreas temíticas da formação
Areos obrigotórios e complementores no ômbito do
oconselhomenio ogrícolo, florestol ou empresoriol (disposições

do

n.o4

do ortigo

30

15.")

Apenos óreos obrigotorios

20

Apenos óreos complemeniores

0

Setor de atividade

Misto (ogrícolo, florestol e PME)
Exclusivomente

o

25

grícolo

20

Exclusivomente florestol ou PME

l5

Outros setores

0

Número de conselheiros objeto de formação

.

Mois de ì0 conselheiros

ì5

Entre ó o l0 conselheiros

r0

Entre2o5conselheiros

5

Menos de 2 conselheiros

0

Fotores de desempote

I - PonÌuoçõo no critério "Áreos temóiicos"
2

- Ordem decrescente do número de concelhos obrongidos pelo formoçõo

de conselheiros
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l. Prqzo de opresenloçõo

dos condidoluros

A submissõo dos condidqturqs decorre entre os 9:00 do dio 30 de setembro e os
I ó:30 do dio 4 de outubro de 2Ol9.
12. Formq de opresentoçõo dos condidoturos

As condidoturos sõo formolizodos otrovés do opresentoçÕo de formulório
próprio junto do Auioridode de Gesiõo do PRODERAM 2O2O, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos indicodos nos respetivos instruções.

Funchol, 27 de seiembro de 2019
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