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de Desotwolvlmtlnto Rurol

da Rcylão lutónoma da Modalm

Aviso n.'712021

Medido I - Tronsferêncio de conhecimenfos e oções de informoçõo
submedido

l.l - Apoio o qções de formoçõo profissionol e de oquisiçõo
de compelêncios

Portorio n." 70/2017, de 7 de morço, no redoçôo oluol

Torno-se público o onúncio de oberiuro do período de opresentoçõo de
pedìdos de opoio oo investimento ò Submedido l.l - Apoio o oções de
formoçÕo profissionol e de oquisiçÕo de competêncios, do progromo de
Desenvolvimento Rurol poro o Regiõo Auiónomo do Modeiro - pRoDERAM
2020.

l.

Objetivos e prioridodes visodos

A submedido l.l viso o reolizoçõo de tipos de oções, dirigidos oos otivos dos
setores ogrícolo, florestol e ogroolimentor, o fim de suprir necessidodes de
conhecimento tendo em visto o desenvolvÍmento de competêncìos em óreos
técnicos especiolizodos, o reforço do competìtividode, o eficiêncio no
utilizoçõo dos recursos e o melhorio do desempenho económico e ombientol
dos suos exploroções ou empresos.

2.

Áreos e tipologios dos oções

os pedidos de opoio o esto submedìdo devem enquodro-se nos óreos e
tipologios

de formoçõo

profissionol descritos

no ortìgo 9.o do

portorio

suprocitodo.

3.

Áreo geogróficq elegível

Todo o território do Regiõo Autónomo do Modeiro.

4.

Nolurezq dos deslinotórios

Os tipos de oções sõo dirigidos oos destinotórios índicodos no ortigo 7." dq
Portorio suprocitodo.
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Noturezo dos beneficiórios

Podem beneficior
competêncios

o)
b)

c)

6.

do opoio oos iipos de oções e de

oquisiçÕo de

os:

de direito pÚblico ou privodo, certificodos poro
lecionor formoçÕo profissionol, ou que nÕo sendo cerÌificodqs, se
Pessoos coletivos,

condidotem recorrendo o entidodes formodoros certificodos;
Entidodes públicos, desde que o nqturezo dos pedidos de opoio o
desenvolver estejo diretomente relocionodo com os suos otribuições;
AssocioçÕes e cooperoÌivos dos setores ogrícolo, ogroolimentor e
florestol, que nÕo sendo certificodos recorrom o entidodes formodoros
certificodos poro o reolizoçÕo do formoçÕo.

Doloçõo orçomentol

A dotoçÕo orçomenïol poro o presente ovÌso é de 90.000,00€ de contribuiçÕo
FEADER. O opoio totol correspondente oo volor proposto do condidoÌuro nÕo
deveró ser superior ò dotoçÕo orçomentol do oviso.

7.

Criiérios cie eiegibiiiciocie (*)

Os condidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir
os condições descritos nos ortigos l0.o e I I .o do Portorio suprocitodo.

8.

Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sõo qs indicodos respetivomente nos
orïigos 12.o e t3.o do PorÌorio suprocitodo.

?.

tormo e níveis dos opoios

Os opoios sõo concedidos sob
correspondenie o
10. Critérios

o

formo de subsídio nÕo reembolsóvel

dos despesos elegíveis.

100%

de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiórios e dos operoções previstos, respetivomente, nos
ortigos ì0.o e I Ì.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 ponios.
Tahalrr rla r- lnccifinnnÃn r,ln rnÁriln Àac nnarnaÃac

Escolo de volores: 0
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ProMm
Progmmo de Dcsmvolvlmcnto Rural
do Reglâo Autónomo da Madelru

Volor mediono: 50
PonïuoçÕo mínimo requerido: 50
tìtìl.i;'ì,rs, l:1 ì;rl;r.',:),-r
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Tipo de Ação
Cursos de formoçõo

25

AçÕes de FormoçÕo

20

Seminórios/ Workshops

t5

AçÕes de sensibilizoçÕo

0

Relevância

Ações destinodo conferir optidõo e competêncio profissionol
odequodo o jovens ogricultores, cursos de formoçÕo
profissionol específìco poro empresórios ogrícolos

25

Ações que visem o oplicoçÕo de boos próticos ombientois ou
poro o melhorio do GestÕo técnico e económico dos
empresos dos setores ogrícolo, florestol e ogroolimentor

20

AçÕes em outros óreos de intervençõo

0

Tipologia do Público-alvo / destinatário
Ações em que o público-olvo incluijovens ogriculïores

l5

Ações em que o público-olvo nÕo incluijovens ogrÌculïores

0

Abrangência

Açõo obronge 5 ou mois óreos de formoçõo

25

Açõo obronge 2 o 4 oreas de formoçÕo

l5

AçÕo obronge umo óreo de formoçÕo

0

Area GeográÍica
Prevê Ações em 3 ou mois Concelhos do RAM
Prevê Ações em 2 Concelhos do RAM
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Prc#ant
kogrcma dc Desanvolvtnnno Ruml
do Eaglõo Autómma da Madairo

Prevê AçÕes em

I Concelho do

RAM

0

Poro efeiios de seleçÕo considerom-se os pedidos de opoio que o btenhom umo
ponÌuoçÕo finol iguol ou superior o 50 pontos.

.

Fqtores de desempote

I - PonÌuoçÕo no crìtério "Relevôncio".
2

- Ordem decrescente do nÚmero de concelhos obrqngidos pelo

oçÕo

I 1. Prozo de opresentoçõo dos condidolurqs

A submissÕo dos condidoturos decorre entre os 9:00 do dio l0 e os ló:30 do dio
3l de moio de 2021.
12. tormo de opresentoçõo dos condidoturos

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçÕo de formulório
ir rntn Àn ÀrrlnriAnr{o nla íìaciãn clo PRÔ|ìFRAM ?O?O devenclo ser
^rÁnrin
vr vvr rv Jvr rrv vv
ocomponhodos de ïodos os documentos indicodos nos respetivos instruções.

opoio no ômbito desto submedidq deverõo cumprir o disposÌo no PorloÍio
que
regulo o formoçõo profissionol específico setoriol do Secretorio Regionol
n..307/2016, de 25 de ogosto,
N.o 32912017, de 3 de ogoslo. Compeiindo o esÌo SecretorÌo intervir
no
Despocho
de Agriculturo e Pescos, e
nos domínios do formoçÕo proÍissionol especíÍico setoriol, nomeodomente no homologoçõo de cursos e
oções de formoçÕo regulodo por legisloçõo setoriol e, no certiÍicoçõo de enÌidodes formodoros que
preÌendom ministror cursos e oçôes de formoçõo profissionol nos óreos do ogriculluro, do pecuório, do
qgÍoqlimenlor, do desenvolvimenlo rurol e dqs pescqs.

(*)

Os beneficiorios condidoÌos oo

Funchol, 7 de moio de 2021
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