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Prqramo dt DtscttrDMmcnto Rural
do Raglão Autónonm da ltodclro

Aviso n.'212022

Medido 4 - lnveslimenlos em olivos físicos

Submedido 4.4 - opoio o investimenlos nõo produlivos retqcionodos
com o concretizoçõo dos objetivos em termos de ogroombiente e climo

Açôo 4.4.2 - sislemos de proleçõo de cuHurqs conlro espécies
prolegidos

PorÌorio n" 316/201ó, de 2 de selembro, no redoçõo oluol

Torno-se público o onúncio de oberturo do período de opresentoçÕo de
projetos de inveslimento ò Medìdo 4 - lnvesiÍmentos em otivos físicos,
Submedida 4.4 - Apoio o investimentos nõo produiivos relocionodos com o
concretizoçõo dos objetivos em termos de ogroombienie e climq do progromo
de Desenvolvimento Rurol poro o RegiÕo Autónomo do Modeiro - pRODERAM
2020.

1. Objetivos e prioridodes visodos

A submedida 4.4 encontrq-se inserido no objetivo sustentobilidode e viso o
opoio o investimentos que permitom o cumprimento dos exigêncios dos
medidos ogroombientois, o incentÍvo ò ocupoçõo, preservoçÕo e volorizoçõo
do espoço e do poisogem, bem como o prossecuçõo de outros objetivos de
coróter ombientol como o promoçõo do biodiversidode. No que respeito o
Açõo 4.4.2 viso o instoloçõo de sistemos de proteçõo de culturos contro
espécies protegidos, nomeodomente o pombo torcoz (Cotumbo trocoz).

2. Áreo geogrófíco elegível

Todos os freguesios do llho do Modeiro

3. Nqlurezo dos beneficiórios

Os beneficiórios elegíveis poro o opoio o esiq submedidq encontrom-se
indicodos no ortigo l2.o do Portorio suprocitodo.

4. Doloçõo orçomentol

A dotoçõo orçomentol poro o presente oviso é de ì84.919,02€de contribuiçÕo
FEADER.
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5. Grilérios de elegibilidode

Os condidotos oo presente opoio e oos investimentos propostos devem cumprir

os condições descriÌos nos orïigos 5.o e l3.o do Portqrio suprocitodo.

ó. Formo e níveis dos oPoios

Os opoios sÕo concedidos sob o formo de subvençõo nõo reembolsóvel. Os

nÍveis de opoio por beneficiório e os volores móximos elegíveis o conceder por

tipologio de investimento, constom do ortigo Z.o e nos onexos I e II do Portorio

suprocitodo.

7. Critérios de seleçõo

As condidqturos devidomente submetidqs e que cumprom os condições de

elegibilidode dos beneficiórios e dos operoções previstos nos ortigos 5.o e l3'o

do porÌorio suprocitodo sÕo sujeitos ò oplicoçõo dos critérios de seleçõo,

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

superior o 50 Pontos.

Tobelo de clossificoçÕo do mérito dos operocões do Açõo 4.4.2:

. Escqlo de volores: 0 o 100

o Volor mediono:50

o Pontuoçõo mínÌmo requerids:50

* A Comissõo Europeio desenvolveu umo metodologio o seguir, poro determinor o
populoçõo que vive em zonos rurois (dodos retirodos do EurosÍoÍJ, definindo Zonqs

Rurqis como todos os zonos situodos forq dos oglomerodos urbonos. Entendendo-
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se por Aglomerodos urbono, o célulo contínuo com I km2 que tenho umo
densidode iguol ou superior o 300 hobitontes por km2 e umo populoçÕo superior
ou iguol o 5.000 hobitontes.

. Fofor de desempote

I - Ordem decrescente de pontuoçÕo no critério "Áreo do porcelo ofeto oos
investimentos".

8. Prozo de opresentoçõo dos condidoturos

A submissÕo dos condidqturos decorre entre os g:OO do dio 4 de joneiro e os
ló:30 do dio 4 de fevereiro de 2022.

?. Formo de opresentoçõo dos condidoturos

As condidoiuros sÕo formolizodos otrovés do opresentoçõo de formulório
próprio junto dq Autoridode de GeslÕo do PRODERAM 2020, devendo ser
ocomponhodos de todos os documentos Índicodos no Anexo I do Orientoçõo
Técnico Específico n.'15/2Oló, no versõo otuol.

Funchol, 3 de joneiro de 2022

,7,!* O Gestor do PRODERAM 2020

@
Morco António de Souso Gonçolves
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