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Aviso n.o 21 /2022

Medido l9 - Apoio oo Desenvolvimenfo Locol de Bose Comunilório
(DrBC) LEADER

Submedido l9.l - Apoio ò preporoçõo dos Eslrotégios de
Desenvolvimento locol

Porlorio n.'423/201ó, de l0 de oulubro

O presente onúncio iorno público o oberturo do período de opresentoçÕo de
condidoturos ò Submedido l9.l - Apoio ò preporoçÕo dos Estrotégios de
Desenvolvimento Locol do Progromo de Desenvolvimenio Rurol do RegiÕo
Auiónomo do Modeiro - PRODERAM 2020, no ômbito do período de tronsÌçÕo.

Nos termos do ortigo 9.o do Portorio n.o 423/201ó, de l0 de outubro, sÕo os
seguintes os termos e condições oplicóveis oo presente onúncio:

1. Objetivos e prioridodes visodqs

A submedido l9.l viso opoior o elqboroçõo e opresentoçõo dos Estrotégio de
Desenvolvimento Locol (EDL) de Bqse comunitório pelos Grupos de AçÕo
Locol (GAL), bem como, todo o trqbqlho preporotório, de ocordo com o
ortigo 2.o do Portorio supçocitodo_.

2. Noturezo dos beneficiórios

As condidoturos sõo opresentodos pelos GAL do RegiÕo Autónomo do
Modeiro, no ômbito do PEPAC 2023-2027.

3. Dotoçõo orçomenlol

A dotoçõo orçomentol poro o presente oviso é de 104.000,00€ de despeso
público, sendo 88.400,00€ de contribuiçõo FEADER.

4. Crilérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio devem cumprir os condições descritos no
ortigo 5.o do Portqrio suprocitodo.
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5. Formo, níveis e limites dos opoios

O opoìo é concedido sob o formo de subvençÕo nÕo reembolsóvel,

comporticipodo em 85% pelo FEADER e l5% pelo Orçomento Regionol, tendo
em conto os objetivos previstos no ortigo 2.o do Portorio n.' 423/20ì ó, de l0 de
outubro, no montonte fixo de 52.000,00€ por beneficiorio.

ó. Prozo de opresenloçõo dos cqndidoturqs

A submissõo dos condidoturos decorre dqs 9:00 do dio l8 de ogosto e os ló:30

do dio 2 de setembro.

7. Formo de opresentoçõo dos condidolurqs

As condidoturos sõo formolizodos otrovés do opresentoçõo de formulório
próprio junto do Autoridode de GestÕo do PRODERAM 2020, devendo ser

ocomponhodos de todos os documentos indicqdos nos respetivos instruções.

Funchol, I Z de ogosto de 2022
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estor do PRODERAM 2020

António de Souso Gonçolves
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