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Aviso n.'112022

Retificação

Medido 4 - lnveslimenlos em olivos físicos
Submedido 4.4 - opoio o inveslimenlos nõo produlivos relocionodos

com o concrelizoçõo dos objelivos em lermos de ogroombiente e climo
Açõo 4.4.1 - Construçõo e inlervençõo em muros incorporondo pedro ò

vislo
Porlqrio n.o 31 6/201ó, de 2 de selembro, no redoçõo oluol

Atrovés do oviso rì.o 112022 procedeu-se ò oberturo do período de
opresenioçÕo de projetos de invesÌimento ò Submedido 4.4 - Apoio o
investimentos nõo produtivos relocionodos com o concretizoçÕo dos objetivos
em termos de ogroombiente e climo, oçÕo 4.4.1 - Construçõo e intervençÕo em
muros incorporondo pedro ò visto, do Progromo de Desenvolvimento Rurolporo
o Regìõo Autónomo do Modeiro - PRODERAM 2020.

Considerondo o elevodo volor proposto dos condidoturos rececionqdos no
ômbiio do presente oviso e o relevôncio do oçõo no opoio no construçÕo e no
reporoçÕo de muros de suporte de terros em pedro oporelhodo, com
importonte coniribuiçÕo poro o minimizoçõo do impocto visuql dos muros de
suporte de terros em betÕo e no preservoçõo e volorizoçõo dos corocïerísticos
do poisogem modeirense, bem como, poro o conseryoçÕo do solo e poro o
preservoçÕo do otividode ogrícolo em condições de extremo difìculdode, é
importonte gorontir o oprovoçÕo do totolidode dos condidoturos que
cumprom com os critérios de elegibilidode e cujo pontuoçÕo nos critérìos de
seleçõo goronto o suo oprovoçõo, determinondo-se ossim, que o dotoçõo
orçomentol previsio poro o presente oviso sejo reforçodo em 200.000,00€ de
Fundo de RecuperoçÕo (Fundos IRUE), o que se troduz numo dotoçõo
orçomentol totol poro o oviso 1/2022 de 2.400.000,00€ de Fundo de
RecuperoçÕo (Fundos IRUE).
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