
Proderam t
Progratto de Desanwlvlmçnto Rural

do Ãqìão Autónoma da Madalm

Aviso n,oll2020

Medido 4 - lnveslimenlos em qtivos físicos

Submedido 4.1 - Apoio q inveslimenlos em exploroções ogrícolos

Açõo 4.1.1 - lnveslimenlos de pequeno dimensõo

Porlorio n.o404/2015, de 28 de dezembro, no redoçõo otuol

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
pro-etos de investimento ò Submedido 4.1 rrApoio o investimentos em
exploroções ogrícolosn do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo

AutSnomo dos Modeiro - PRODERAM 2020.

l. Objetivos e prioridodes visqdos

A slbmedido 4.,l viso opoÌor o reolizoçõo de investimentos no exploroçõo
ogr'colo em otivos destinodos o melhoror o desempenho e o viobilidode do
exploroçõo, oumentor o produçõo, crioçÕo de volor, melhoror o quolidode dos
pro.Jutos, introduzir métodos e produtos inovodores e gorontir o sustentobilidode
omcientol do exploroçõo.

2. Áreo geogróficq elegível

Todo o territórÌo do RegiÕo Autónomq do Modeiro.

3. Noturezo dos beneficiórios

As condidoturos podem ser opresenÌodos por ogricultores, jovens ogricultores,
orgonizoções de produtores (OP's) ou ogrupomentos de ogricultores
legolmente reconhecidos e membros de OP's.

4. Tipologio dos intervenções o opoior

O presenÌe oviso refere-se ò AçÕo 4.1.1 - lnvestimentos de pequeno dimensÕo
(lnvestimentos com volor iguol ou superior o 250,00€ e menores ou iguois o
ì0.000,00€).

5. Dotoçõo orçomenlol

A dctoçÕo orçomentol poro o presente oviso e de 300.000,00€ de contribuiçõo
FEADER.
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6. limites ò opresentoçõo de condidoiurqs

Os limites ò opresentoçÕo de condidoturos sÕo os indicodos no oriigo I l.o do
Portorio suprocitodo.

7. Critérios de elegibilidode

Os condidoÌos oo presenie opoio e os invesÌimentos propostos devem cumprir
os condiçÕes descritos nos ortigos 6.", 8.o e 9.o do Porïorio suprocitodo.

8. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sÕo os indicqdos no onexo I do Portorio

suprocitodo.

?. Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subsídio nõo reembolsóvel, no volor
de 75% dos despesos elegíveis.

10. Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submeÌidos e que cumprom os condiçÕes de
elegibÌlidode dos beneficiórios e dos operoções previstos nos ortigos ó.o, B.o e 9.o

do PorÌorio suprocitodo sÕo sujeitos o oplicoçÕo dos critérios de seleçÕo,
considerondo-se elegíveis os que oblenhom umo ponïuoçõo finol iguol ou
superior o 50 pontos.

ifi Õo do

Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50

PontuoçÕo mínimo requerido: 50
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Agrupomento/orgonÌzoçõo de produtores ou membros de
orqonizocões de produtores reconhecidos

Outros oqricultores
Estotuto de iovem ogricultor

Projeto de Ínvestimento em exploroçÕo sem produçõo
biolóqico ou producÕo inteqrodo

Projeto de investimento em exploroçÕo com produçÕo
biolóoico ou producõo inteorodo

Melhoria das condições de trabalho e/ou melhoria e reconversão da produção

0
5
l0

Natureza do beneficiário

0

l0
Resime de produção específico
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lguol ou superior a 50%
lnferior a 50%
NÕo ho melhorìo dos itens em questõo

Preservação ambientalo gestão e utilização eÍiciente do recurso água
Percentogem do investimento elegÍvel que viso o produçÕo
e/ou ulilizoçÕo de energios renovóveis, e/ou melhorio do
eficiêncio energéÌico, e/ou o melhorio do sistemo de irrigoçÕo
e/ou coptoçÕo/ormozenomenlo de óouo:
lguol ou superior a 10%

Enlre 2% e 10%
lnferior ou igual a 2%

Progi,.ama de Desant olvlmento nurct
do Rqlão Autónoma da Madelm

Percentogem do investimento elegível otribuído ò melhorÌo
dos condições de trobolho e/ou melhorio e reconversõo do

d oo:

r Fqtores de desempote

I - PonÌuoçÕo no critério "PreservoçÕo ombientol, gestõo e utilizoçÕo
eficiente do recurso óguo".

? - Ordem crescente do volor do investÌmento elegível

I 1. Prozo de opresenloçõo dos cqndidoluros

A su,bmissÕo dos condidoturos decorre entre os 9:00 do dio 27 de obril e os ló:30
do dio 3 de julho de 2020.

12. Formq de opresentoçõo dos cqndidqlurqs

As iondidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçõo de formulório
próprio junto do Autoridode de GestÕo do PRODERAM 2020, devendo ser
occmponhodos de todos os documentos indicodos no Anexo lV do Orienïoçõo
Técrico Específico n.o Ol /2016.

Funchol, 24 de obril de 2020
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