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Aviso n.'1612022

Medido l6 - Cooperoçõo

Submedido I ó.1 - Apoio à crioçõo e oo funcionomenlo de grupos
operocionois do PEI poro o produlividode e o sustenlobilidode ogrícolos

submedido 16.2 - Apoio o projetos-piloto e oo desenvolvimenlo de
novos produlos, próticos, processos e lecnologios

Porlorio n.' 444/2017, de 22 de novembro, no redoçõo oluol

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçõo de
projetos de Ínvestimento ò Medido ì ó - cooperoçÕo, submedÍdo ló.1 - Apoio ò
crioçÕo e oo funcionomento de grupos operocionois do pEl poro o
produtividode e o sustentobilidode ogrícolos e submedido 16.2 - Apoio o
projetos-piloto e oo desenvolvimento de novos produtos, próticos, processos e
tecnologios, do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o Regíõo Autónomo
do Modeiro - PRODERAM 2020.

1. Objetivos e prioridodes visodos

Potencìor os ligoções enire o Ínvestigoçõo e o desenvolvimento, ogricultores,
gestores florestois, comunìdodes rurois e empresos, oNG e Serviços de
Aconselhomento, oÌrovés do constituiçÕo de Grupos operocionoÍs, poro que
pretendom desenvolver em cooperoçõo projetos de ìnovoçõo de ocordo com
os seguintes objetivos do Porcerio Europeio poro o lnovoçõo (pEl):

o) A eficiêncio dos recursos, o viobilìdode económico, o produtividode, o
competitividode, o boixo emissõo de GEE, o compotibilidode com o climo
e o resiliêncio dos setores ogrícolo e florestol;

b) A oferto de olimentoçõo humqno e onimol e biomoteriois seguros e
sustentóveis.

A submedido ì ó.1 viso promover o funcionomento de Grupos Operocionois que
desenvolvom, em cooperoçõo, um plono de oçõo poro reolizor projetos de
inovoçõo, que contribuom poro otingir os objetivos e prioridodes do
Desenvolvimento Rurol, nos temóticos considerodos prioritórios pelo setor tendo
em visto o produtividode e sustentobilidode ogrícolos, conforme considerodos
no PEl.
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A submedido ló.2 viso promover o execuçÕo de projetos-piloto e de novos

produtos, próticos, processos e tecnologios. promovendo o melhorio do
produtividode, do desempenho e do competitividode dos empresos nos setores

ogrícolo, ogroolimenïor e florestol.

2. Áreo geogrófico elegível

Todo o tenitorio do Regiõo Autónomo do Modeiro.

3. Noturezo dos beneficiórios

Os grupos operocionois do PEI que sejom constituídos, de ocordo com os ortigos

8.o e l3.o do portorio suprocitodo.

4. Dotqçõo orçomenlol

A dotoçõo orçomentol poro o presente oviso é distribuído do seguinte modo:

- Poro o Submedido ì ó.1 é de 38.991 ,41€ de contribuiçõo FEADER.

- Poro o Submedido 1ó.2 é de 1.000.000,00€ de Fundo de Recuperoçõo (Fundos

IKU trr.

5. Limites ò opresentoçõo de condidqluros

A componente comunitório do opoio totol (despeso pÚblico) correspondente

oo volor totol de investimento proposÌo do condidoÌuro, nÕo deveró ser superior

o dotoçõo orçomentol previsto poro codo umo dos submedidos.

ó. Critérios de elegibilidode

Os condidotos oos presenÍes opoios devem respeitor os ortigos 9.o e ì4.o, e os

investimentos propostos devem cumprir os condições descritos nos ortigos ì0.o e
'15.o, do Portorio suprocitodo.

7. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nõo elegíveis sõo os indicodos no Anexo I do Portorio

suprocitodo.

8. Formo e níveis dos opoios

O volor do opoio o conceder no ômbito do submedido ló.ì é de 100% dos

despesos elegíveis poro os grupos operocionois nos seÌores ogrícolo e

ogroolimentor e de7S%dos despesos elegíveis poro os grupos operocionois que

incluom o setor florestol.
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Relotivomente ò submedida 16.2 o volor do opoio e de ?o% dos despesos
elegíveis poro os grupos operocionois nos setores ogrícolo e ogroolimentor e de
75% das despesos elegíveis poro os grupos operocionois que incluom o seïor
florestol.

9. Crilérios de seleçõo

As condidoïuros devidomenïe submetidos e que cumprom os condições de
elegibilidode dos beneficiorios e dos operoçÕes previsïos nos ortigos 9.o, lO.o, l4.o
e l5.o do Portorio suprocitodo sÕo sujeitos ò oplicoçÕo dos critérios de seleçÕo,
considerondo-se elegíveís os que obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou
superior o 50 pontos.

Tobelo de clossificoçõo do mérito dos operocões do Submedidq ró.r:

Escolo de volores: 0 o lO0

Volor mediono: 50

PontuoçÕo mínimo requerido: 50

Porcerio inclui entidodes públicos

l-l a*H
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Sustentabilidade ambientaUAbrangência

PA prevê oções orieniodos poro o oplicoçõo de boos proticos
ombientois e melhorio do ombiente no domínio dos olteroções
climotÌco e boos condiçÕes ogrícolos dos terros

30

PA prevê oções orientodos poro o oplicoçÕo de boos próticos
ombientois e melhorio do ombiente no domínio dos energios
renovóveis

25

PA prevê oções orienlodos poro o oplicoçÕo de boos proticos
ombientois e melhorio do qmbiente no domínio do soúde público,
soúde onimol e fitossonidode

t5

PA nõo prevê oções cloromente orienÌodos poro o melhorio do
ombiente. 0

Membros

Porcerio inclui ossocioções, ogrupomentos ou orgonizoções de
produtores e cooperotivos 20

t5
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Porcerio entre pessoos singulores ou coletivos l0

Porcerio entre PME 5

Ouiros

Poro efeitos de seleçÕo considero-se elegíveis os pedidos de opoio que

obtenhom umo ponïuoçoo tinol iguol ou superior o 50 ponfos.

. Fotores de desempote
I - Ordem decrescente de pontuoçõo no critério "Sustentobilidode

o m bientol/Abro ngêncio".

2 - Ordem decrescente do número de porceiros do Grupo Operocionol.

ïobeto de clossiÍicocõo do mérito dos operocões do Submedido ló.2:

Escolo de volores: 0 o 100

Volor mediono: 50

PontuoçÕo mínimo requerido: 50

r{ 4
-ffiÈl

0

t5

0

Número de parceiros

Porcerio com 4 ou mois Porceiros

Porcerio com 3 porceiros

Porcerio com 2 porceiros

25

25Entìdodes com olribuições ou otividodes nos óreos de
investigoçoo

Qualificação/experiência das entidades

0Entidodes sem otribuições ou otividodes nos óreos de investigoçÕo

Inovação/Abrangência

30PA prevê oções no desenvolvimento de novos produtos poro o

RAM e forO dO RAM

25PA prevê oções no desenvolvimento de novos proticos, processos

ou tecnologios poro o RAM e foro do RAM
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PA prevê oções no desenvolvimento de novos produtos poro o
RAM

t5

PA prevê oções no desenvolvimento de novos próticos, processos
ou tecnologios poro o RAM

5

PA prevê oções sem oplicobilidode em todo o RAM 0

Porcerio inclui ossocioções, qgrupomentos ou orgonizoções de
produtores e cooperotivos 20

Porcerio inclui entidodes públicos l5

Porcerio entre pessoos singulores ou coletivos t0

Porcerio entre PME 5

Outros 0

Porcerío com 4 ou mois porceiros 25

Porcerio com 3 porceiros l5

Porcerio com 2 porceiros 0

Entidodes com otribuições ou qtividodes nos óreos de
investigoçÕo

25

Eniidodes sem otribuições ou otividodes nos óreos de investigoçôo 0
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efeitos de seleçÕo dero-se elegíveis os pedìdos de opoio que
oblenhqm umo pontuoçõo finoliguol ou superior q 50 pontos.

. Fgt*qIF$.., gdgj,empote
I -Ordem decrescente de pontuoçõo no critério "lnovoçõo /Abrongêncio".

2 - Ordem decrescente do número de porceiros do Grupo Operocionol

10. Prozo de opresenloçõo dqs condldqlurqs

A submissÕo dos condidoturos decone dos 9:00 do dio I I de obril e os I ó:30 do
dio 3 de moio de 2O22.
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I l. Formo de opresenlqçõo dos condidoturos

As condidoturos sÕo formolizodos otrovés do opresentoçÕo de formulÓrio
proprio junto do Autoridode de Gestõo do PRODERAM 2020, devendo ser

ocomponhodos de Ìodos os documentos indicqdos nos respetivos instruções.

Funchql, 8 de obril de 2022
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