PLANO PREVISIONAL DE ABERTURA DE CONCURSOS 2017 - Atualizado a 01/09/2017
1º T

2º T

3º T (1)

4º T (3)

Meses / Trimestres
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul

Ago

Set

Out

1.0.1. Grupos operacionais
2.1.1. Ações de formação

(1)

2.2.1. Apoio ao fornecimento de serviços de aconselhamento
3.1.1. Jovens agricultores

Encerra a
10.07.2017

3.2.1. Investimento na exploração agrícola - Jovens Agricultores

Encerra a
10.07.2017

3.2.1. Investimento na exploração agrícola

(1)

Encerra a
16.06.2017

3.2.1. Investimento na exploração agrícola - Apoio específico para o setor do leite

(1)

Encerra a
16.06.2017

3.2.1. Investimento na exploração agrícola - Apoio específico para o setor do leite - Reconversão de explorações
agrícolas que abandonem a atividade de produção de leite de vaca

(1)

Encerra a
16.06.2017

3.2.2. Pequenos Investimentos na exploração agrícola (Beja,Evora e Portalegre)
3.2.2. Pequenos Investimentos na exploração agrícola (Cast.Branco,Guarda,Bragança,Alcácer Sal,Grandola e
S.Cacem)

Encerra a
16.10.2017

(1)

3.3.1. Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas
3.3.2. Pequenos Investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas
3.4.1. Desenvolvimento do regadio eficiente
3.4.2. Melhoria da eficiência dos regadios - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança
das barragens

(1)

3.4.3. Drenagem e estruturação fundiária - Tipologia Operações de drenagem, defesa contra cheias e a conservação
do solo
3.4.3. Drenagem e estruturação fundiária - Tipologia Operações de estruturação fundiária relativas a
emparcelamento integral

Encerra a
16.10.2017

(1)

3.4.2. Melhoria da eficiência dos regadios - Tipologia Operações em regadios tradicionais
(1)

(1)
(1)

5.1.1. Criação de agrupamentos e organização de produtores
6.2.2. Restabelecimento do potencial produtivo
7.8.3 Conservação e melhoramento de recursos genéticos animais
7.8.4 Conservação e melhoramento de recursos genéticos vegetais
7.11.1 Investimentos não produtivos (Galerias Ripiculas e Erradicaçãi de invasoras Lenhosas)
8.1.3. Proteção da floresta contra agentes bióticos e abióticos
8.1.4. Restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou por acontecimentos catastróficos

(1)

8.1.5. Melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas
8.1.6. Melhoria do valor económico das florestas
8.2.1. Gestão de Recursos Cinegéticos
(2)

10.2 EDL - Implementação das estratégias de desenvolvimento local
10.3.1. Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL - preparação de projetos de cooperação
10.3.1. Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL - desenvolvimento de projetos de cooperação
20.2.1 - Assistência técnica da RRN (Área de intervenção 1 da RRN)

(1)

20.2.2 - Divulgação e Informação com vista à execução do PDR 2020 (Área de intervenção 2 da RRN)

(1)

20.2.3 - Divulgação de informação e facilitação de processos de acompanhamento e avaliação das políticas de DR,
nomeadamente do PDR2020 (Área de intervenção 3 da RRN)
20.2.4 - Observação da agricultura e dos territórios rurais (Área de intervenção 4 da RRN)

(1)

AT - Assistência Técnica PDR 2020
(1) Avisos abertos em 2016, com data fecho em 2017
(2) Avisos a abrir por iniciativa dos GAL

Período em que o aviso se encontra aberto

Nov

Dez

