
Prcdqam
i ,'. ,

hqramo do Dts.nvolvlm.nto Rumt
do Reglão Ãutónoma do Modelm

Aviso n." 512021

Medido 4 - Inveslimentos em qlivos físicos

Submedido 4.3 - Apoio o inveslimentos em infroestruluros
relocionodos com o desenvolvimenlo, o modernizoçõo ou o

odoploçõo do ogriculturo e silviculluro

Açõo 4.3.2 - lnveslimentos em regodios colelivos

Portorio n.'406/2015, de 29 de dezembro, no redoçõo oluol

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresenïoçõo de
projetos de investimento ò Submedido 4.3 - Apoio o investimenios em
infroestruturos relocìonodos com o desenvolvimento, o modernizoçÕo ou o
odoptoçÕo do ogriculturo e silviculturo do Progromo de Desenvolvimento Rurol
poro o Regiõo Autónomo dos Modeiro - PRODERAM 2020.

1. Objetivos e prioridodes visodos

A Submedido 4.3, no que respeito o Açõo 4.3.2, viso opoior o disponibilizoçÕo
de óguo oos prédios rústicos, nomeodomente otrovés do retençõo de recursos
hídricos superficiois, do implementoçõo de sistemos de tronsporte e de
distribuÍçÕo eficientes e de méïodos de rego odequodos, promover o uso mois
eficiente do óguo otrovés do reobilitoçôo e modernizoçÕo de ìnfroesiruturos
primorìos e secundórios (coptoçõo, tronsporte, ormozenomento e disiribuiçõo).
Tendo como prioridode melhoror o gestõo dos perímetros hidroogrícolos e
introduzir tecnologìos mois eficìentes.
A condiçõo de Projeio Estrotégico é conferido oos projetos de invesÌimento que,
por Resoluçõo do Conselho do Governo, sejom considerodos de interesse
público estrotégico poro o RegiÕo Autónomo do Mqdeiro, por opresenior
interesse relevonïe poro o sustentobilidode dos otividodes ogroflorestois e dos
óreos rurois do RAM, otrovés do melhorio dos condições bose poro o
desempenho do otividode ogroflorestol e do melhor gestÕo dos recursos.

2. Áreo geogrófico elegívet

Todo o territorio do Regiõo Autónomo do Modeiro
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3. ïipologio dos intervenções o opoior

O presenÌe oviso refere-se ò AçÕo 4.3.2- lnvestÌmentos em regodios coletivos

4. Nqlurezo dos beneficiórios

podem beneficior dos opoios previstos no AçÕo 4.3.2 - lnvestimentos em

regodios coletivos:

o) AdministroçÕo PÚblico Regionol com competêncio em motério de

regodio ou entidodes de si dependenÌes, tombém com competêncios
nesse ômbito;

b) Autorquios Locois;

c) Associoções de Agricultores;

d) Associoções de Regontes;

e) Ouïros pessoos coleïivos que estotutoriomente visem otividodes

relocionodos com o gestÕo do regodio.

As entidodes referidos nos olíneos c) o e) podem condidotor-se isolodomente

ou em porcerio, quer entre si, quer com o odministroçõo pÚblico, nos termos do

olíneo o).

5. Dotoçõo orçomentol

A dotoçõo orçomentol do presente oviso é de 500.000,00€ de coniribuiçõo

FEADER. O opoìo totol correspondente oo volor proposto do condidoturo nÕo

deveró ser superior ò dotoçÕo orçomentol do oviso.

6. Critérios de elegibilidqde

Os condidoÌos oo presente opoio e os invesiimentos propostos devem cumprir

os condições descritos nos oriigos ó.o e l4.o do Portorio suprocitodo.

7. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sõo os indicodos no orïìgo l3.o do Portorio

suprocitodo.

8. Formo e níveis dos oPoios

Os opoios sõo concedidos sob o formo de subsídio em copitol o fundo perdido

no volor móximo de ì00% dos despesos elegíveis, nos termos do disposto no

ortigo l5.o do Portorio suprocitodo.
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9. Crilérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiorios e dos operoções previstos nos ortigos ó.o e l4.o
do Porïorio suprocitodo sÕo sujeitos Ò oplicoçÕo dos critérios de seleçÕo.
considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçÕo finol íguol ou
superior o 50 pontos.

Tnl-ral ode r-lnccifi/^nnÃn r{n m r'lrrc nrroranÃac r.lo Ar^Ãn Á ? )'

. Escolo de volores: O o 100

r Volor mediono: 50

. PontuoçÕo mínimo requerido: 50

melhoramentos em domínios
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Tipo de Proieto
Projeto Estrotégico 20

rco 0Pro eto NÕo Estrot
Grau de de

Moior ou Ìguol o 35 25
Enïre 25 inclusive e35 20
Entre ì 5 lusive e25rnc l5
lnferior o l5 0
do beneficiado
Moior ou i uol o l0 20
Entre 5 ínclusive e l0 l5
Entre I inclusive e5 i0
lnferior o I 0

No de beneficiadas
Moior ou uol o 100
Entre 50 nclusive e 100 t5

20

Entre 5 inclusive e50 t0
lnferior o 5 0

Estado de do sistema intervencionado
Muito de dodo 5
Medionomente de dodo 3
Em bom esiodo 0

Interligação com outros investimentos infraestruturantes no âmbito das
acessibilidades ou

Concluídos ou em fose de execu o 5
Em fose de eto com condidoturo submetido 3

õo com outros investimenlosSem inferli 0
o
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. Fotor de desempote

I - pontuoçÕo no critério "Áreo do perímetro hidroogrícolo beneficiodo"

10. Prozo de opresenloçõo dos condidqluros

A submissõo dos condidoturos decorre entre os 9:00 do dio l0 e os I ó:30 do dio

21 de moio de 202l' .

'll. tormo de opresenloçõo dos condidqturos

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçõo de formulorio

proprio junto do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser

ocomponhodo dos documentos indicqdos no clóusulo ó.o dq Orientoçõo
aArnira trcnanífinn n o (\A/1ì1Á nn vcrçõo cttt tol
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Funchol, 7 de mqio de 2O2l
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