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Aviso n.'812022

Medido 4 - lnveslimenlos em olivos físicos

submedido 4.1 - Apoio o inveslimenlos em exploroções ogrícolos

Açõo 4.1.2 - lnveslimentos de gronde dimensõo

Portorio n.o404/2015, de 28 de dezembro, no redoçõo oluol

Torno-se públìco o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projetos de investimento ò Submedido 4.i - Apoio o investimentos em
exploroções ogrícolos, do Progromo de Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo
Autónomo dos Modeìro - PRODERAM 2020.

l. Objelivos e prioridodes visodqs

A submedido 4.1 viso opoior o reolizoçÕo de inveslimentos no exploroçÕo
ogrícolo em otivos destinodos o melhoror o desempenho e o viobilidode do
exploroçõo, oumentor o produçõo, crioçõo de volor, melhoror o quolidode dos
produtos, introduzir métodos e produtos inovodores e gorontir o sustentobilidode
ombientol do exploroçõo.

2. Áreo geogrófico elegível

Todo o território do Regìõo Autónomo do Modeiro.

3. Nqlurezo dos beneficiórios

As condidoturos podem ser opresentodqs por ogrÍcultores, jovens ogricultores,
orgonizoções de produtores (oP's) ou ogrupomentos de ogricultores
legolmenie reconhecidos e membros de Op's.

4. Tipologio dqs inlervenções o opoior

O presente oviso refere-se o Açõo 4.1.2 - lnvestimentos de gronde dimensõo
(lnvesiimentos com um custo totol proposto superior o r0.o0o,o0€).
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5. Dotoçõo orçomentol

A doloçÕo orçomentol pqro o presente oviso é de 3.200.000,00€ de

conÌribuiçÕo FEADER. O opoio totol (despeso pÚblico) correspondente oo volor

ïotol de investimento proposto do condidoturo, nõo deveró ser superior ò

dotoçõo orçomentol do oviso.

ó. Limites ò opresentoçõo de condidoturos

Os limites ò opresenÌoçÕo de condidoiuros sÕo os indicodos no ortigo I l.o do

Porlorio suprocitodo.

7. Crilérios de elegibilidode

Os cqndidotos oo presente opoio e os investimentos propostos devem cumprir

os condições descritos nos ortigos ó.o, 8.o e 9.o do Poriorio suprocitodo.

8. Despesos elegíveis e nõo elegíveis

As despesos elegíveis e nÕo elegíveis sõo os indicodos no onexo I do Portoriq

suprocitodo.

9. Formo e níveis dos oPoios

Os opoios sõo concedidos sob o formo de subsídio nÕo reembolsóvel. No

ômbito do oçÕo 4.1.2os níveis de opoio sõo os indicodos no onexo II do Poriorio

suprocitodo. Os custos unitórios oplicodos oirovés do modolidode de custos

simplificodos, poro muros de pedro oporelhodq e muros de betÕo ciclópico,

constqm em Tobelo Normolizodo de Cusios Unitórios no Orientoçõo Técnico

Específico n.o 0l 12016.

10. Critérios de seleçõo

As condidoturos devidomente submetidos e que cumprom os condições de

elegibilidode dos beneficiórios e dos operoções previstos nos orÌigos ó.o,8.o e 9.o

do Portorio suprocitodo sÕo sujeitos ò oplicoçõo dos crilérios de seleçÕo,

considerondo-se elegíveis os que obtenhom umo pontuoçÕo finol iguol ou

superior o 50 ponlos.

Tobelo de clossificoçõo do mérito dos operoções do AçÕo 4.1.2:

Escqlo de vqlores:0 o .l00

Volor mediono: 50

PontuoçÕo mínimo requerido: 50
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Projeto de investimento em exploroçÕo com produçõo

Projeto de investimento em exploroçÕo sem produçÕo

5

de

biol dotco ou rodu Õo inte

biol dorco ou rod Õo inte
0

Natureza do beneficiário
Estotuto de ovem ogricultor 5
Agru pomenfo/orgo nizoçÕo de produtores, recon hecido ou
ossocro o ou coo erotivo do selor

3

Outros ricultores 0
Pre,s_q"qygçã_q pfnliqq!{ g,estão e utilização eficiente do recurso ásua

Percentogem do investimento elegível que viso o produçõo
e/ou utilizoçÕo de energios renovóveis, e/ou melhorio do
efÌciêncio energético. e/ou o melhorio do sistemo de irrigoçõo

qmento de oguo:e/ou coptoçÕo/ormozen
lguol ou superior a 10% 25
EnIre 2% e 1O% 20
lnferior ou ì uol o 2% 0

Melhoria das condições de trabalho e/ou melhoria e reconversão da produção
Percentogem do investimento elegível otribuído ò melhorio dos
condiçÕes de trobolho e/ou melhorio e reconversõo do
producõo:

OU SU rior a 50% 35
lnferior a 50% 20
Nõo ho melhorìo dos itens em questÕo

0
Investimentos relacionados com a transformacão própria exploração

O plono empresoriol prevê investimentos relocionodos com o
õo no loro otron 2

O plono empresoriql nõo prevê ínvestimentos relocionodos com
o tronsform oo no o

0

valor acrescentado bruto gerado pela operação/valor do investimentoRácio
elesível -R

Moior ou i ol o 0,5 r0
Entre 0,25 e 0,5 8
Menor ou i uol o 0,25 0

Contribuição pallA_ç{fqç?q llqqtqlgq gmprego
Aumento dos necessidodes de trobolho su res o I UTA 3
Aumento os necessidodes de trobolho oté I UTA 2

ì5

0I
Nõo contribui oc

Moior ou iguol o 35

rí uido de em

Entre 25 nclusive e35 8
Entre l5 íinclusive le25 5
lnferÌor o l5 0

Fotores de desempote

Ft 3
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I - Ordem decrescenÌe de pontuoçÕo no critério "PreseryoçÕo ombientol,

gestÕo e uïilizoçÕo eficiente do recurso óguo".

2 - Ordem decrescente do volor do Rócio: Volor ocrescentodo bruto gerodo

pelo operoçõo/Volor do invesïimento elegível- R.

1 l. Prozo de opresenloçõo dos condidoturos

A submissõo dos condidoturos decorre entre os 9:00 do dio 21 de fevereiro e os

ló:30 do dio 2ì de morço de 2022.

12. Formo de opresenloçõo dqs condidoluros

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 indicodos no Anexo lV do OrientoçÕo

Técnico Específico n.o 0i /2016, no versÕo otuol.

Funchol, l8 de fevereiro de 2022

PRO 2020
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