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Aviso n.'912020

Adenda

Medido 2t - Apoio lemporório excecionol oos ogricultores e às PME,

porticulormenle ofelodos pelo crise do COVID-19

Porlorio n" 766/2020, de 27 de novembro

Atrovés do oviso 912020 procedeu-se ò oberturo do período de opresentoçõo
de condidoturos ò Medido 2l - Apoio temporório excecíonol oos ogricultores e
os PME, porticulormente ofetodos pelo crise do COVID-I9 do Progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo do Modeiro - PRODERAM

2020.

Tendo-se constotodo o existêncio de condidoturos em fose de formolizoçÕo,
oindo nõo submetidos, no ômbito do presenie oviso, e iendo em conto o
importôncio desto medido no prestoçõo de ossistêncio de emergêncio oos
ogricultores e òs PME mois grovemente ofetodos pelo crise do COVID-19,
visondo osseguror o continuidode dos suos otividodes, torno-se necessório
proceder oo olorgomento do prozo de receçÕo de condidoturos.

Posto isio, determino-se que o prozo de opresentoçÕo dos condidoturos com
término prevìsto poro o dio ló de dezembro, sejo pronogodo oté os ló:30 do dìo
l8 de dezembro.

Funchol, ló de dezembro de 2020
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Aviso n.'9/2020

Medido 2l - Apoio temporório excecionol oos ogricullores e òs PME,

porticulormenle qfefqdos pelo crise do COVID-19

Porlorio n' 766/2020, de 27 de novembro

Tornq-se público o onúncio de oberturo do período de opresenloçÕo de
condidoturos ò Medido 2l - Apoio temporório excecionql oos ogricultores e òs

PME, porticulormente ofetodos pelo crise do COVID-19 do Progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo do Modeiro - PRODERAM

2020.

l. Objetivos e prioridodes visodos

A Medido 21 pretende prestor ossistêncio de emergêncio oos ogricultores e òs

PME mois grovemente ofetodos pelo crise do COVID-19, visondo osseguror o
continuidode dos suos otivÌdodes.

2. Áreo geogrófico elegível

Todo o territorio do RegiÕo Autónomo do Modeiro

3. Noturezq dos beneficiórios

Os beneficiórios elegíveis poro o opoìo o esto medido encontrom-se indicodos
no ortigo 5.o do Portorio suprocitodo.

4. Dotoçõo orçomeniol

A dotoçõo orçomenïol poro o presente oviso é de 3.000.000,00€ de Despeso
Público, correspondente o 2.550.000,00€ de contribuiçÕo FEADER.

5. Critérios de elegibilidode

Os condidqios oo presente opoio devem cumprir os condições descritos nos

ortigos ó.o e 8.o do Portorio suprocitodo.

6. Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de montonte fixo nÕo reembolsóvel. Os

níveis de opoio e os volores mínimos elegíveis o conceder por beneficiorio,
constom do ortigo 9.o e no onexo II do Portorio suprocitodo.
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7. Prozo de opresentoçõo dos condidqturqs

A submissÕo dos condidoiuros decorre enÍre os 9:00 do dio 2 e os ló:30 do dio
ló de dezembro de 2020.

8. Formq de opresentoçõo dqs cqndidqlurqs

As condidoturos sõo formolìzodos oÌrovés do preenchimenïo de formulório
próprio, dìsponível no endereço eleÌrónico
https://proderom2020condidoturos.modeiro.gov.pf, devendo ser submetidos
juntomente com os seguintes documentos obrìgotorios:

. CortÕo do cidodõo do beneficiorio (ou do representonïe do entidode
promotoro);

. CertidÕo Registo Comerciol volido (no coso de pessoos coletìvos);

. DecloroçÕo de inícÌo de otividode;

. CertidÕo vólido, comprovotivo de situoçÕo contribulivo regulorizodo
peronte o Seguronço Sociol;

. Certidõo volido, comprovotivo de sìtuoçÕo contribuÌivo regulorÌzodo
peronte os Finonços;

. CertificoçÕo PME vólido (no coso dos PME);

. Lonçomentos nos conÌos Zì e 72 na DemonstroçÕo de resultodos
referentes o obril, moio e junho de 2019;

o Lonçomentos nos contos Zl e 72 na DR referentes o obril, moio e junho
de 2O2O; e

. Vendos mensois no site do e-foturo, complementodo com os mopos de
vendos por otividode, produzidos pelo progromo de foturoçÕo (nos

cosos em que o ogricultor ou PME exerço oÌividodes poro olém dos
consiontes no onexo ldo portorio suprocitodo).

Funchol, 30 de novembro de 2020
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