Território de intervenção no âmbito do DLBC Rural

Missão da ADRITEM
•

Promoção do desenvolvimento
da região valorizando os seus
recursos: Naturais, Culturais e
Históricos, Arquitetónicos e
Humanos;

•

Implementação e gestão de
programas,
projetos
e
iniciativas de interesse para a
região;

•

Medida 10 - LEADER
Ação 10.2.1 - Implementação das estratégias de
Desenvolvimento Local

Valorização do conhecimento,
promoção
do
tecido
empresarial,
do
empreendedorismo e de redes
colaborativas;

10.2.1.1 - Pequenos investimentos nas explorações agrícolas

•

Promoção da competitividade e
internacionalização;

comercialização de produtos agrícolas

•

Animação
territorial,
constituição e a dinamização de
redes de parceiros sectoriais e
temáticos para a prossecução
da
Estratégia
de
Desenvolvimento Terras de
Santa Maria.
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10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração agrícola
10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais
10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais
10.2.1.6 - Renovação de aldeias

10.2.1.1- Pequenos investimentos nas explorações agrícolas

10.2.1.4- Cadeias curtas e mercados locais

Apoio a pequenos investimentos nas explorações agrícolas,
incluindo apoio a equipamentos de prevenção contra roubos.
Estão abrangidas ações como preparação de terrenos; plantações
plurianuais; instalações/modernização de sistemas de rega;
máquinas e equipamentos novos entre outros.

Criação de circuitos curtos/ cadeiras curtas de distribuição/
comercialização de proximidade de produtos agrícolas e
transformados que promovam o contacto direto entre produtor e
consumidor fomentando a qualidade, preservação alimentar e
diminuição do desperdício.

Destinatários: Pessoas individuais ou coletivas que exerçam a
atividade agrícola

Destinatários: GAL; Associações; Parcerias no mínimo de 3
agricultores; Autarquias na tipologia de mercados locais

Nível de Apoio: 50 %

Nível de Apoio: 50 %

Mínimo: 1 000 € || Máximo: 40 000 €

Máximo por beneficiário : 25 000 €

10.2.1.2- Pequenos investimentos na transformação e
comercialização de produtos agrícolas
Apoio a pequenos investimentos através da criação ou
modernização
de
unidades
de
transformação
e/ou
comercialização de produtos agrícolas destinados a melhorar o
desempenho competitivo das unidades agroindustriais, garantindo
simultaneamente a sustentabilidade ambiental.
Destinatários: Pessoas individuais ou coletivas que se dediquem à
transformação ou comercialização de produtos agrícolas
Nível de Apoio: 45 %
Mínimo: 10 000 € || Máximo: 200 000 €
Máximo por beneficiário : 150 000€

10.2.1.3- Diversificação de atividades na exploração
Investimentos na diversificação de atividades na exploração para
atividades não agrícolas, criando novas fontes de rendimento.

Mínimo: 5 000 € || Máximo: 200 000 €

Máximo por beneficiário : 200 000 €

10.2.1.5- Promoção de produtos de qualidade locais
Promoção de produtos de qualidade certificada e produtos locais,
incluindo os abrangidos por regimes formais de diferenciação
referentes a áreas de proteção da natureza.
Destinatários: Agrupamentos de operadores de DOP, IGP, ETG,
Proteção Integrada ou produtos biológicos entre outros.

Nível de Apoio: 50 %

Mínimo: 5 000 € || Máximo: 200 000 €

Máximo por beneficiário : 200 000 €

10.2.1.6- Renovação de Aldeias
Preservação, conservação e valorização dos elementos
patrimoniais locais (paisagístico e ambiental, incluindo ações de
sensibilização)

Destinatários: Pessoas individuais ou coletivas que exerçam a
atividade agrícola ou membros do agregado familiar.

Destinatários: Pessoas singulares ou coletivas de direito privado;
Autarquias locais e Associações; Outras pessoas coletivas publicas;
GAL.

Nível de Apoio: 40-50 %

Nível de Apoio: 50 %

Mínimo: 10 000 € Máximo: 200 000 €

Máximo por beneficiário : 150 000€

Mínimo: 5 000 € || Máximo: 200 000 €

Máximo por beneficiário : 200 000 €

