AVISO PARA APRESENTAC;AO DE PEDIDOS DE APOIO

N.Q 8/2012

Nos termos da Portaria n.Q 21/2009 de 24 de Mar<;o de 2009, que aprova 0
Regulamento de aplica<;ao das Medidas 3.1 "Diversifica<;ao da Economia e Cria<;ao de
Emprego em Meio Rural" e 3.2 "Melhoria da Qualidade de Vida nas Zonas Rurais", do
Eixo 3 "Qualidade de Vida nas Zonas Rurais e Diversifica<;ao da Economia", do
Programa de Desenvolvimento Rural da Regiao Aut6noma dos A<;ores 2007-2013 PRORURAL, com as altera<;5es introduzidas pela portaria 68/2009 de 21 de Agosto,
88/2009 de 22 de Outubro, 31/2010 de 23 de Mar<;o, 7/ 2011 de 27 de Janeiro,
12/2011 de 21 de Fevereiro e, 67/2011 de 25 de Julho, publica-se 0 presente aviso
para apresenta<;ao de pedidos de apoio definido nos termos seguintes.

1.

Objectivos

e prioridades

\,lsadas

Os pedidos de apoio deverao enquadrar-se na Estrategia Local de Desenvolvimento
GRATER,para

0

da

seu Territ6rio de Interven<;ao.

Os pedidos de apoio devem ter como objectiv~s a valoriza<;ao do mundo rural e a
dignifica<;ao de todos quanto dele fazem parte, pela promo<;ao do bem-estar

e da

qualidade de vida que permitam a fixa<;ao da popula<;ao rural atraves da dinamiza<;ao
de actividades produtivas, sociais e culturais.

2.

Tipologia das

opera~oes a apoiar

As opera<;5es a apoiar sao todas as que tenham enquadramento

nas seguintes ac<;5es:

Medida 3.2 - Melhoria da qualidade de vida nas zonas rurais
A<;ao3.2.2 - Conserva<;ao e valoriza<;ao do patrim6nio

3.

Prazo para

apresenta~ao

rural

dos pedidos de apoio

Os pedidos de apoio deverao ser apresentados a partir do dia 01 de Maio de 2012 e
ate ao dia 31 de Julho de 2012, nas instala<;5es da GRATER,sita na Rua do Hospital, n.Q
19, 9760-475

Praia da Vit6ria,

ou na sua delega<;ao da ilha Graciosa, sita na Rua

Marques de Pombal nQ12, 9880-283 Santa Cruz da Graciosa.
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4.

Dota~ao or~amental

As verbas disponiveis na aq:ao de Despesa Publica - FEADERe ORAA (Fundo Europeu
para a Agricultura

e Desenvolvimento

Rural e On.;:amento da Regiao Autonoma

dos

A~ores) para efeitos do presente concurso sao no montante de 215.905,89€ (duzentos
e quinze mil, novecentos e cinco euros e oitenta e nove centimos).

5. Criterios de selec~ao
Os criterios

de selec~ao dos pedidos de apoio sao os definidos

Desenvolvimento
que altera

0

na Estrategia de

Local da GRATER e na Portaria nQ 67/2011 de 25 de Julho de 2011,

Regulamento de Aplica~ao das Medidas 3.1 "Diversificac;ao da Economia e

Cria~ao de Emprego em Meio Rural" e 3.2 "Melhoria

da Qualidade de Vida nas Zonas

Rurais", do Eixo 3 "Qualidade de Vida nas Zonas Rurais e Diversificac;ao da Economia",
do PRORURAL,aprovado pela Portaria n.Q21/2009, de 24 de Mar~o, com as altera~5es
introduzidas pelas pela portarias 68/2009 de 21 de Agosto, 88/2009 de 22 de Outubro,
31/2010 de 23 de Mar~o, 7/ 2011 de 27 de Janeiro e, 12/2011 de 21 de Fevereiro;
sendo a avalia~ao e decisao sobre os mesmos da competencia

da Equipe Tecnica e do

Orgao de Gestao (Conselho de Administra~ao) da GRATER.
Os projectos serao hierarquizados

de acordo com os criterios de aprecia~ao, sendo

seleccionados

pontua~ao

os que obtiverem

minima

e de acordo com a dota~ao

or~amental existente.

6. Meios de divulga~ao e info"ma~ao complementar

o

presente

aviso

regulamentos,
internet

e

qualquer

outra

normas de procedimentos

da GRATER, em www.grater.pt.

informa~ao,
e formularios,

nomeadamente

legisla~ao,

estao disponiveis do sitio da

podendo ainda ser obtidos esclarecimentos

adicionais junto da GRATER.

Praia da Vitoria, 17 de Abril de 2012

o Conselho

de Administra~ao da GRATER
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