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Aviso n."3/2020

Medido 4 - lnveslimenlos em otivos físicos
Submedido 4.2 - Apoio o invesiimenlo no trqnsformoçõo/
comerciolizoçõo e/ou no desenvolvimenlo de produlos ogrícolos
Porlorio n."405/2015, de 28 de dezembro, no redoçõo oluol
Torno-se público o onúncio de oberÌuro do período de opresentoçõo de
projeios de investimento ò Medido 4 - lnvestimentos em otivos físicosl,
Submedido 4.2 - <tApoio o investimento no Ìronsformoçõo/comerciolizoçÕo
e/ou no desenvolvimenïo de produtos ogrícolos do Progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o Regiõo Autónomo dos Modeiro - PRODERAM
2020.

1. Objetivos e prioridodes

visqdqs

A submedido 4.2 viso o seguinïe:

o)

Promover o compeïiïividode e o odoptoçÕo dos exploroções ogrícolos
e dos empresos do setor ogroindustriol òs disposiçÕes legislotivos e òs

exÌgêncios dos mercodos, nomeodomenle pelo introduçÕo de
inovoçõo, pelo redimensionomento e diversificoçÕo dos suos otìvidodes
e pelo oumento de volor dos suos produções;

b)

Promover o modernizoçÕo e o viobilidode dos exploroções ogrícolos e
dos empresos do setor ogroÌndustriol, reforçondo o suo orìentoçÕo poro
os mercodos locol, nocionol e Ìnlernocionol;

c) Promover o estobelecimento de procedìmentos em motério de
seguronço olimentor e contribuir porq melhorio dos condiçÕes
ombientois, de bem-estor onimol e de higiene e seguronço no trobolho
nos exploroções ogrícolos e nos empresos do setor ogroindustriol;

d)

Contribuir poro o crioçõo de emprego e poro o fixoçõo de populoçÕo
em meio rurol, promovendo o complemenÌoridode dos otividodes
ogrícolos e ogroindustriqis com os demois otividodes do espoço rurol.

2.

Areo geogrófico elegível

Todo o territorio do Regiõo Autónomo do Modeiro
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3.

Tipologio dqs intervenções o opoior

A submedido obronge os seguintes oçÕes:

Açõo 4.2.1 lnvestimentos de tronsformoçÕo e comerciolizoçõo em
exploroções ogrícolos

Açõo 4.2.2

- lnvestimentos

de tronsformoçÕo e comerciolizoçõo de produtos

ogrícolos

4.
o)
b)

5.

Noturezo dos beneficiórios
No oçÕo 4.2.1 os beneficiorios sÕo os ogricultores e os jovens ogricultores,
tol como definidos respetivomente nos olíneos o) e g) do ortìgo 3.o do

Portorio suprocitodo;
No oçÕo 4.2.2 sóo os empresos e os Orgonismos do Administroçõo
Público Regionol, tol como definidos respetivomente nos olíneos d) e i)
do orïigo 3.o do Portorio suprocitodo, que se dedicom ò tronsformoçÕo
e/ou comerciolizoçÕo dos produtos ogrícolos, cujo otividode perïence
o umo CAE do comerciolizoçÕo por grosso e do tronsformoçÕo de
produtos.

Dotoçõo orçomentol

orçomenÌol poro o presente oviso é de 1.500.000,00€ de
contribuiçÕo FEADER. Sendo subdividido poro os oções 4.2.1 e 4.2.2 em
I 50.000,00€ e I .350.000,00€, respetivomente.

A dotoçõo

6.

Limiles ò opresenloçõo de condidoluros

o) Codo beneficiório

podero opresenÌor no móximo três projetos de
investimenÌo, podendo um mesmo projeïo obronger mois de que um
esÌobelecimento do mesmo beneficiório, sendo que o opresentoçÕo do
segundo e terceiro projetos só podero ocorrer opós o execuçõo integrol
do onterior, sendo eslo entendido como o suo toÌol execuçõo moteriol,
com opresenioçÕo do últìmo pedido de pogomento;

b)

No vigêncio do PRODERAM 2020 o lotol de opoios recebidos por codo
beneficiorio no ombito do presenïe portorio, seró o montonie de
investimenïo móximo elegível oie 2.500.000,00 euros;

c)

No coso de projetos de invesiimento relotivos ò tronsformoçõo em que o
resultodo sejo um produto que nÕo conste do Anexo I do Trotodo de
Funcionomento do UniÕo Europeio, os níveis de opoio ficom limitodos oo
montonÌe totol dos ouxílios de "minimis" fixodos no Regulomento (UE) n."
140712013, do Comissõo, de l8 de dezembro;

$l

llffizo

2
-MU
rAqllÚE&tu

Proderart
Prcgmmo dc DtsmvolMtmnto Rúal
da Reglão Ãutónoma da Madelro

d) O opoio correspondente oo volor de
cCIndidoturo nÕo deveró

ser

superior

investimento proposto do

ò dotoçõo orçomentol

disponìbilÌzodo no oviso respetivo.

7.

Crilérios de elegibilidode

Os condidotos oo presenÌe opoío e os investimenïos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos ó.o e 8.o do Portorio suprocilodo.

Os condidotos o oçÕo 4.2.1 devem oindo gorontír, otrovés do Plono de
Negócios do explorCIçÕo ogrícolo (poro investìmentos inferiores o 500 mil euros)
ou do Estudo de Viobilidode Economico-Finonceiro (no coso de investimentos
iguois ou superiores o 500 mÌl euros), que no ono cruzeuo, 20% dos motériosprimos tronsformodos ou dos produtos ogrícolos comerciolizodos sÕo
provenientes do exploroçÕo ogrícolo próprio e demonstror que os resultodos
provenìentes diretomente do otividode objeto de opoio contribuem poro um
ocréscimo de 5% do Volor AcrescenÌodo Bruto (VAB) do exploroçÕo.
Em conformidode com o indicodo no qlíneo o) do n.o 3 do ortigo ó.o do PorÌorÌo
suprocitodo, considero-se que os empresos do setor ogroindustriol condidotos
ò oçÕo 4.2.2, possuem umo sÌtuoçõo economico e finonceiro equilibrodo,
quondo opresentem um rocio de outonomiq finonceiro ìguol ou superior a 2O%,
oplÌcondo-se poro o seu cólculo o fórmulo:AF = ff x 100. Em que:
- AF = ouïonomio finonceiro;
- CPe = copitol próprio do empreso, incluindo os suprìmentos desde que estes
venhom o ser incorporodos em copÌtol próprio oté o doto do ossinoïuro do
termo de oceitoçÕo;
- AT = otivo totol do empreso.
Os beneficiórios devem oindo evidencior no Plono de Negócios (poro
investimentos inferiores o 500 mil euros) ou do Esiudo de ViobÌlidode EconómicoFinonceiro (no coso de investimentos iguois ou superiores o 500 mil euros), o
viobilidode económico-finonceiro do empreso, medido otrovés do Volor
Atuolizodo Líquido (VAL), Ìendo o otuolizoçõo como referêncio o toxo de
refinonciomento de 0.000%.
Os indicodores referidos onteriormente nõo se oplicom oos Orgonismos do
AdministroçÕo Público Regionol que promovom projetos estrolégicos tol como
definidos no qlíneo l) do ortigo 3.o do Portorio suprocitodo, reconhecidos por
Resoluçõo do Conselho de Governo.

8.

Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nõo elegíveis sÕo os indicodos nos ortìgos 9.o

e

l0.o do

Portorio suprocitodo.
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9.

Formo e níveis dos opoios

Os opoios sõo concedidos sob o formo de subsídio nõo reembolsóvel. Os níveis
de opoio o conceder encontrom-se referidos nos n.o' 2 e 3 do ortigo l2.o do

PorÌorio suprocitodo.
10. Critérios

de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiorios e dos operoçÕes prevìstos nos ortigos ó.o e 8.o do
Portorio suprocitodo sÕo sujeiÌos ò oplicoçÕo dos critórios de seleçÕo,
considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo ponÌuoçÕo finol iguol ou
superior o 50 pontos.
Tnhaln r{a nlnccifin.inâr

odom Áriin r^lrrc rrnarrrr-Ãaq clo Ar-ãn ^d ? I

Escolo de volores: 0

o I00

Volor mediono: 50
PontuoçÕo mínimo requerido: 50

Localização do Investimento
Pl em Zonos Predominonfemente Rurois
Pl em Zonos Significotivomente Rurois
Pl em nenhumo dos zonos ocimo referidos
Tipo de BeneÍiciário

l5
t0
0

l5
Jovem ogrÌcullor*
U
Outros ooricultores
Investimentos na área da Inovação
t5
Pl introduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçÕo e
de ooresentocÕo, o nível reoionol
t0
Pl inÌroduz novos produÌos e/ou novos técnicos de produçÕo e
de opresentoçõo, o nível do exploroçÕo
0
Pl nÕo introduz novos produtos e/ou novos técnicos de
produçÕo e de opresentoÇÕo, o nível do exploroÇÕo
Criação de emprego
10
Pl prevê o crioçõo líquido de emprego (o tempo inteiro)
prevê
postos
de trobolho existentes
5
Pl
o mqnutenÇÕo dos
0
Pl prevê o reduÇÕo dos postos de trobolho existentes
Rácio Valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimento
elegível - R

R>l
0,75>R<t

l5

0,5 > R <0,75
0,25> R < 0,5

9

R < 0,25

0

12
6
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Eficiência EnergéticalPreservação Ambiental

PercenÌogem de invesiimento elegível que viso o produçÕo
elou utilizoçÕo de energios renovóveis, e/ov melhorio do
eficiêncio energético:
lguol ou superior a 10%
Entre 5% e 10%
lquol ou lnferior o 5%
Nõo ho contribuiçÕo poro os ìtens em questÕo

l5
r0
5

0

Tipo de Investimento
Pl prevê investimentos no óreo do tronsformoçÕo e
comercìolizoçÕo
Pl prevê investimentos só no óreo do ïronsformocÕo
Pl prevê invesiimenlos só no óreo do comerciolizocõo
Rentabilidade da exploração
Toxo lnterno de RenÌobìlidode flR): TIR > 1,25
Toxo lnterno de Renïobilidode (TlR): 0,5% > TIR < I ,25%
Toxo lnterno de Rentobilidode (TlR):TlR < 0,5%

*De ocordo com

o

definiçÕo poÌente

5

3
0

t0
5

0

no portorio que regulomento

o

submedido 4.2

. Fotores de desempote
I - Ordem decrescenie de

pontuoçÕo

no critério "Eficiêncio

energético/Preservoçõo Ambientol"
2

- Ordem crescente do volor do investimento

elegível

Tobelo de clossificocõo do mérito dos operoções do Açõo 4.2.2:
Escolo de volores:

O

o

.l00

Volor mediono: 50
PontuoçÕo mínìmo requerido: 50

Tipo de Proieto
Proieto Estrotégico
Proieto NÕo Estrotéoico
Localização do Investimento
Pl em Zonos Predominontemente Rurois
Pl em Zonos Significotivomente Rurois
Pl em nenhumo dos zonos ocimo referidqs
Tipo de Beneliciário
Pl opreseniodo por Orgonismos do AdminisÌroçÕo Público
R
ionol
Pl opresentodo por PME
Pl opresentodo por nÕo PME

E [ffizo

È@@hEF
ffiË.du
H*-€.b

húh..e
-ffid
ra4r!úÈ&Âf

20
0
10
Ã

0

t5

t0
0
5

&

Prúqam

/

PÌogrcmo de Detenvolvimento Rurul
da Reglão Autónomo da Madeiro

Investimentos na área da Inovação
l0
Pl inïroduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçÕo e
de opresentoçÕo, o nÍvel regionol
E
J
Pl introduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçÕo e
de opresentoçÕo, o nível do empreso
ít
Pl nÕo introduz novos produtos e/ou novos 1écnicos de
produçÕo e de opresenloÇÕo, o nível do empreso
Criação de emprego
t0
Pl prevê o crioÇÕo líquido de emprego (o ïempo inïeiro)
5
Pl prevê o monuïenÇÕo dos postos de trobolho existentes
postos
prevê
ïrobqlho
0
de
existentes
o
reduÇÕo
dos
Pl
Rácio Valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimento
elesível - R

R>t
0,5>R<l

t0
5

R<0,5
EÍiciência Energética/Preservação Ambiental
Percenïogem de investimento elegível que viso o produçÕo e/ou
utilizoçÕo de energios renovóveis, e/ou melhorio do efìciêncio
energético:
louol ou superior a 1O%
Enïre 5% e 1O%
lquol ou lnferior o 5%
NÕo ho contribuiçÕo poro os iÌens em questõo
Tino de Investimento
Pl prevê ÌnvesÌimentos no óreo do ÌronsformoçÕo e

0

l5
r0

(

n
Ã

comerciolizoçÕo
Pl prevê investimentos só no óreo do tronsformoÇÕo
Pl prevê investimentos so no óreo do comerciolizoçÕo
Rentabilidade do Projeto de Investimento
Toxo lnterno de Renïobilidode (TlR):TlR > 1,25
Toxo lnÌerno de Rentobilidode (TlR):0,5% > TIR < 1 ,25%
Toxo lnÌerno de Rentobilidode (TIR):TlR < 0,5%

0
Ã

J
U

Fotores de desempote

I - Ordem decrescente de poniuoçÕo no critério "CrioçÕo de emprego"

2

Ordem decrescente

de

pontuoçÕo

no critério "Eficiêncio

EnergéÌiccr/Preservoçõo Ambienfol"

I

l.

Prozo de opresentoçõo dos condidoluros

A submissÕo dos condidoturos decorre dos 9:00 do dio I e os ló:30 do dÌo l5 de
junho de 2020.
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12. Formq de opresentoçõo dos condidqluros

As condidoturos sõo formqlizodos otrovés do opresentoçÕo de formulório
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.' 1 4/201 6.

Funchol, 29 de moio de 2020
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