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Aviso n." 412021

Medido 2l - Apoio lemporório excecionql oos ogricullores e òs
porliculormenle qfelodos pelo crise do COVID-19

PME,

Portorio n.'766/2020, de 27 de novembro, olterodo pelo Porlorio
237 /2021, de 1 I de mqio

n.o

Torno-se públìco o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
condidoturos o Medido 2l - Apoio tempororio excecionol oos ogricultores e òs
PME, porticulormente ofetodos pelo crise do COVID-ì9 do Progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo do Modeiro - PRoDERAM
2020.

l.

Objetivos e prioridodes visodqs

A Medido 21 pretende prestor ossìstêncio de emergêncio oos ogricultores e òs
PME moÌs grovemenïe ofetodos pelo crise do COVID-ì9, visondo osseguror o
continuidode dqs suos otividodes.

2.

Áreo geogrófico elegível

Todo o ierritório do Regiõo Autónomo do Modeiro.

3.

Noturezq dos beneficiórios

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

4.

Dotoçõo orçomentol

A dotoçÕo orçomentol poro o presente oviso é de 1.401.000,00€ de Despeso
Público, correspondente o I .Ì90.850,00€ de contribuiçÕo FEADER.

5.

Critérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio devem cumprir os condições descritos nos
ortigos ó.o e 8.o do Portorio suprocitodo.

H

@@ús

----

Fffizo

úõ
---

hHaaE
aàt

-bhb

Pro&ram
Èog,rcmo do llesanwMmeaa Rural
do Rqlão Autóttonado Madcho

6.

Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de montonte fixo nõo reembolsovel. Os

nÍveis de opoio e os volores mínimos elegíveis o conceder por beneficiorio,
constom do ortigo 9.o e no onexo II do Portorio suprocilodo.

7.

Prozo de opresentoçõo dos condidoturos

A submissÕo dos condidoturos decorre enïre os dios

8.

I

e 20 de junho de 2021 .

Formo de opresenloçõo dos cqndidqluros

As condidoïuros sõo formolizodos otrovés do preenchimento de formulorio
próprio,
endereço
eletronico
dìsponível no
htips://proderom2020condidoiuros.modeiro.gov.pt, devendo ser submetidos
juntomente com os seguinles documentos obrigotorios:
. Cortõo do cidodÕo do beneficiorio (ou do representonte do entidode
promotoro);
. Certidõo RegìsÌo Comerciolvolido (no coso de pessoos coletivos);
o DecloroçÕo de início de oÍividode;
. CertidÕo vólido. comprovotivo de situoçõo contributivo regulorizodo
peronÌe o Seguronço Sociol;
. Certidõo volido, comprovoiivo de sìtuoçõo contributivo regulorizodo
peronte os Finonços;
. CertìficoçÕo PME volido (no coso dos PME);
. Lonçomentos nos contos Z1 e 72 no DemonstroçÕo de resultodos
referenies oo 2.o semestre de 20ì9;
. Lonçomentos nos contos Zì e 72 no DR referentes oo 2.o semestre de

.

2020: e

Vendos mensois no site do e-foturo, complementodo com os mopos de
vendos por otividode, produzìdos pelo progromo de foturoçõo (nos
cosos em que o ogricultor ou PME exerço otivìdodes poro olém dos
constontes no onexo I do portorio suprocitodo).

Funchol,

I

de junho de 2021
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