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Prqrcmo do Desffim?,,,ío Eural
do Reglão Aatónotrlra da hladeho

Aviso n.'1312021

Medido 20 - Assislêncio Técnico

Porlorio n.'174/201ó, de 5 de mqio, no redoçõo oluol

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçõo de
projetos de investimento ò Medido 20 - Assistêncio Técnicq, do Progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo dos Modeiro - pRoDERAM

2020.

l. Objetivos

A medido 20 viso finoncÍor os otividodes oo nível do preporoçÕo e
coordenoçÕo; gestõo, ocomponhomento e ovolioçÕo; controlo e execuçõo;
informoçõo, comunicoçõo e divulgoçõo; reduçõo de encorgos odministrotivos
poro os beneficiorios e reforço do copocidode qdministrotÍvo e técnico dos
entidodes responsóveis pelo execuçõo do pRoDERAM 2020, bem como os
oções integrodos no Plono de Açõo do Rede Rurol Nocionol.

2. Nolurezo dos beneficiórios

As cqndidoturos podem ser opresentodos pelos seguintes entidodes:
o) A Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020;
b) o lnstituto de Finonciomento do Agriculturo e pescqs, r.p. (lFAp, l.p.),

enquonto orgonismo pogodor;
c) As entidodes com responsobilidodes delegodos que intervenhom no

processo de gesiõo do PRODERAM 2020;
d) A estruturo Técnico de Anímoçõo do Rede Rurol Nocionol.

3. Doloçiio orçomenlol

A dotoçõo orçomentol poro o presente oviso é de 2.961.g93,07€ de
contribuiçõo FEADER.

4. Critérios de elegibilidode

As operoções condidoiqs devem cumprir os condições descritos no ortigo S.o

do Portorío suprociiodo.
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5. Despesos elegíveis

As despesos elegíveis sõo os indicodos no ortigo ó.o do Portorio suprocitodo

6. Formo e níveis dos opoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subvençõo nõo reembolsÓvel oté

IOO% dos despesos elegíveis. de ocordo com ortigo Z.o do Portorio suprociiodo.

7. Prozo de opresenloçõo dos cqndidoluros

A submissÕo dos condidoturos decorre de ì3 o ló de dezembro de 2021.

8. Formo de opresentoçõo dqs condidoluros

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçÕo de formulório

próprio junto do Autoridode de GestÕo do PRODERAM 2020, devendo ser

ocomponhodos de Ìodos os documentos indicqdos nos respetivos insÌruções.

Funchol, l0 de dezembro de 2021

Ges ODE

/
Morco Antó de Souso Gonçolves
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