
Prc&ram

Prqramo do DtscnvoMmento Euml
do Reglão Àutónoma da líladclro

Aviso n." l0l202l

Medido 4 - lnveslimenlos em olivos físicos

Submedido 4.2 - Apoio o inveslimenlo no lronsformqçõo/
comerciolizoçõo e/ou no desenvolvimenlo de produlos ogrícolos

Porlorio n." 405/2015, de 28 de dezembro, nq redoçõo oluol

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projeïos de investimento ò Submedido 4.2 - Apoio o investìmento no
tronsformoçÕo/comerciolizoçõo e/ou no desenvolvimento de produtos
ogrícolos do Progromo de Desenvolvimento Rurolporo o RegiÕo Autónomo dos
Modeiro - PRODER AM 2020.

l. Objetivos e prioridodes visodos

A submedido 4.2 viso o seguinïe:

o) Promover o competitivìdode e o odopioçõo dos exploroçÕes ogrícolos
e dos empresos do setor ogroindustriol òs disposições legÌslotivos e òs

exigêncios dos mercodos, nomeodomente pelo ìntroduçõo de
inovoçÕo, pelo redìmensionomento e diversÌficoçÕo dos suos otividodes
e pelo oumento de volor dos suos produções;

b) Promover o modernizoçõo e o viobilidode dos exploroções ogrícolos e
dos empresos do setor ogroindusïriol, reforçondo o suo orientoçÕo poro
os mercodos locol, nocionol e inïernocionol;

c) Promover o estobelecimento de procedimentos em motérìo de
seguronço olimentor e contribuir poro 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 complementoridode dos otividodes
ogrícolos e ogroindustriois com os demois otividodes do espoço rurol.

2. Áreo geogrófico elegível

Todo o território do Regiõo Autónomo do Modeiro.
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3. Tipologio dos inlervenções o opoioÍ

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 comerciolÌzoçÕo de produïos

ogrícolos

4. Noturezo dos beneficiórios

o) No oçÕo 4.2.1 os beneficiórios sÕo os ogricultores e os jovens ogricultores,
ïol como definidos respetivomente nos olíneos o) e g) do ortigo 3.o do
Portorio suprocitodo;

b) No oçÕo 4.2.2 sõo os empresos e os Orgonismos do AdministroçÕo
Público Regionol, tol como definidos respeÌivomente nos olíneos d) e i)

do ortigo 3.o do Portorio suprocitodo, que se dedicom ò tronsformoçÕo
e/ou comerciolizoçÕo dos produtos ogrícolos, cujo otividode pertence

o umo CAE do comerciolizoçÕo por grosso e do tronsformoçÕo de
produÌos.

5. Doloçõo orçomentol

A dotoçÕo orçomentol poro o presente oviso é de 400.000,00€ de contrìbuiçÕo
FEADER, subdivido em 200.000,00 poro codo umo dos oções (4.2.1 e 4.2.2),

ocrescido de 1.000.000,00€ de Fundo de RecuperoçÕo (Fundos EURI) destìnodo
o condidoturos ò oçÕo 4.2.2.

6. Limiles ò opresentoçõo de condidoturos

o) Codo beneficiório poderó opresentor no mÓximo três projetos de
investimenÌo, podendo um mesmo projeto obronger mois de que um

estobelecimento do mesmo beneficiório, sendo que o opresenÌoçÕo do
segundo e terceiro projetos só podero ocorrer opós o execuçÕo integrol

do onterior, sendo esto entendÌdo como o suo totol execuçõo, com
opresentoçÕo do úllimo pedido de pogomento;

b) No vigêncio do PRODERAM 2020 o ÌoÌol de opoios recebidos por codo
beneficiório no ômbito do presenfe portorio, seró o montonte de
investimenlo móximo elegível oté 2.500.000,00 euros;

c) No coso de projetos de investimenÌo relotivos ò tronsformoçõo em que o
resulÌodo sejo um produto que nÕo conste do Anexo I do Trotodo de
Funcionomento do Uniõo Europeio, os níveis de opoio ficom limitqdos oo
montonte totol dos ouxílios de "minimis" fixodos no Regulomenio (UE) n."

1407 /2013, do ComissÕo, de l8 de dezembro;
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d) O opoio totol (despeso público) correspondenle oo volor totol de
investimento proposto do condidoturo. nÕo deveró ser superior o codo um
dos fundos (Fundo de RecuperoçÕo e FEADER), expressos no ponio 5 do
presente oviso.

7. Crilérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos ó.o e 8.o do Portorio suprocitodo.
Os condidoÌos o oçõo 4.2.1 devem oindo gorontir, otrovés do Plono de
Negócios do exploroçõo ogrícolo (poro investimenïos inferiores o 500 mil euros)
ou do EsÌudo de Viobìlidode Económico-Finonceiro (no coso de investimentos
iguois ou superiores o 500 mil euros), que no ono cruzero, 20% dos molérios-
primos tronsformodos ou dos produtos ogrícolos comerciolizodos sõo
provenientes do exploroçõo ogrícolo próprio e demonstror que os resultodos
provenientes diretomente do otividode objeïo de opoÌo contribuem poro um
ocréscimo de 5% do Volor AcrescenÌodo Bruto (VAB) do exploroçõo.
Em conformidode com o indicodo no olíneo o) do n.o 3 do ortigo ó.o do Portorìo
suprocitodo, considero-se que os empresos do setor ogroindustriol condidoios
ò oçÕo 4.2.2, possuem umo situoçÕo económico e finonceiro equìlibrodo,
quondo opresentem um rocio de outonomio finonceiro iguol ou superior o 20%,

oplicondo-se poro o seu cqlculo o fórmulo:AF = ff x 100. Em que:

- AF = outonomio fÌnonceiro;
- CPe = copitol próprìo do empreso, incluindo os suprimentos desde que estes
venhom o ser incorporodos em copitol proprio oté o doto do ossinoturo do
termo de oceitoçÕo;
- AT = otivo totol do empreso.
os beneficiorios devem oindo evidencior no Plono de Negócios (poro
investimentos inferiores o 500 mileuros) ou do Estudo de Viobilidode Económico-
Finonceiro (no coso de invesiimentos iguois ou superiores o 500 mil euros), o
viobilidode económico-finonceiro do empreso, medido otrovés do Volor
Aïuolizodo Líquido (VAL), tendo o otuolizoçÕo como referêncio o Ìoxo de
refinonciomento de 0.000%.

Os indicodores referidos onteriormente nÕo se oplicom oos Orgonismos do
Administroçõo Públíco Regionol que promovom projetos estrotégicos tol como
definidos no olíneo l) do ortigo 3.o do Portorio suprocitodq, reconhecidos por
Resoluçõo do Conselho de Governo.

8. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sõo os indicodos nos ortigos 9.o e lO.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'2e 3 do ortigo l2.o do
Portoriq suprocitodo.

10. Crilérios de seleçõo

As condidoturos devidomenÌe submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiórios e dos operoções previsÌos nos ortigos ó.o e 8.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.

Tobelo de clossificocõo do mérito dos operocões do Açõo 4.2.ì:

Escolq de volores: 0 o ì00

Vqlor mediono: 50

Pontuoçõo mínimo requerido: 50
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t5Pl em Zonos Predominontemenie Rurqis
l0Pl em Zonos Sisnificotivomente Rurois

Pl em nenhumo dos zonos

Jovem oqricultor*

mo

l5

0ffi

t5

0ffi
Pl introduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçÕo e

Outros ricultores

de opresentoçõo, o nível regionol
l0Pl introduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçõo e

de opresentoçõo, o nível dq explorqÇõo

ì0

0Pl nÕo introduz novos produtos e/ou novos técnicos de

Pl prevê o crioÇõo líquido de emprego (o tempo int

U oedeo resento oo

eiro)

do ex

5Pl prevê o monuïenÇÕo dos postos de trobolho existentes
0Pl prevê o reduçõo dos postos de trqbolho existe

l5R>l
120,75>R<1
90,5 > R <0,75
60,25> R < 0,5
0R < 0,25
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Percentogem de invesïimento elegível que viso o produçÕo
e/ou utilizoçÕo de energios renovóveis, e/ou melhorio do
efjciênc_io energetico :

En|re 5% e l0%

ro os iïens em uestÕo

Eficiência

lguo o

lguo! ou- !n ferior o 5%

Energética/Preservaç,ão Amb-ien tal

or a 1O%

NÕo ho contribui oo

l5

0

r0
5

q

3

Pl prevê investimentos no óreo do tronsformoçõo e

ê investimenïos só no óreo do tronsformo
ê invesÌimentos só no óreo do comercioli

de Investimento

oo

T

com erciolizoçÕo
PI

PI 0
Rentabilidade da exploração

Toxo lnïerno de Rentobilidode (TlR): TIR > 1,25 l0
Toxo lnterno de Rento bilidode (TlR): 0,5% > TIR < 1,25% 5
Toxo lnterno de Rentobilidode (TlR):TlR < 0,5% 0

I

*De ocordo com o definiçÕo potente no portorio que regulomento o submedido 4.2

. Foïores de desempote
I - Ordem decrescente de pontuoçÕo no critério "Eficiêncio
energético/PreservoçÕo Ambientol"

2 - Ordem crescente do volor do investimento elegível

Tobelo de clossificoçÕo do mériÌo dos operoções do AçÕo 4.2.2:

Escolo de volores: 0 o 100

Volor medìono: 50

PontuoçÕo mínimo requerido: 50

Investimentos na área da

l{ .MM

5

Tipo de Projeto
Proieto Esïrotégico 20
Projeio NÕo Estrotégico 0

Locallzação do Investimento
Pl em Zonos Predominontemenie Rurois l0
Pl em Zonos Si gnificotivomente Rurois 5
Pl em nenhumo dos zonos ocimo referidos 0

Tipo de Beneficiário
l5Pl opresentodo por Orgonismos do AdministroçÕo Públìco

Reqionol
PI opresentodo por PME l0
Pl opresentodo por nõo PME 0
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Pl introduz novos produÌos e/ou novos técnicos de produçÕo e l0
de opre_sentoç,Õo, o nível reqionol
Pl introduz novos produtos e/ou novos técnicos de produçÕo e q

deo , o nível do em so

Pl nÕo inÌroduz novos produÌos e/ou novos ïécnicos de
rod Õoedeo ento Õo, o nível do em reso

Fotores de desempote

I - Ordem decrescenle de pontuoçÕo no crilério "CrioçÕo de emprego"
2 Ordem decrescente de ponïuoçÕo no critério "Eficìêncìo

Energético/PreservoçÕo Am bieniol "

11. Prozo de opresentoçõo dos condidoturos

A submissÕo dos condidoturos decorre dos 9:00 do dio ó e os ló:30 do dÌo 27 de

outubro de 2021.

r{ 6

0

5

0

r0

Ìos de trobolho existentes
o monuÌenÇ Õo dos postos de ïrobolho exisÌentes

çÕo- líq inteiro)o cno uido de

ê o redu Õo dos

de

PI

PI

PI

Rácio Valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimento
elegível - R

l0R>l
5

0
0,5>R<1
R<0,5

Eficiência Energética/Preservação Ambiental
Percentogem de invesiimenlo elegível que viso o produçÕo e/ou
utilizoçÕo de energios renovóveis, e/ou melhorÌo do eficiêncio
enerqético

15lguol ou superior a 10%

Pl prevê investimentos no óreo do lronsformoçÕo e

invesïimentos só no óreo do comerciolizo

5

10

5

0

3

0

NÕo ho contribui uestõooo ro os itens em

comerciolizo o
investimenÌos só no óreo do tronsform oo

Entre 5% e 10%

uol ou lnferior o 5%

de Investimento

PI

PI

Rentabilidade do Projeto de Investimento
5

3

0

Toxo lnÌerno de Rentobilidode

Toxo lnterno de Rentobilidode

R :TlR > 1.25

Toxo lnterno de Rentobilidode 2s%TIR 0,5%>-TlR < I

TIR TtR < 0,5 %
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12. Formo de opresenloçõo dqs condidoluros

As condidqturos sÕo formqlizqdqs otrqvés do opresentoçõo de formulório
próprio junto do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhqdos de todos os documentos indicodos no Anexo I do Orientoçõo
Técnicq Específico n.' 1 4/201 6.

Funchol, 4 de outubro de 2021

Morco




