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Decorreram, na semana passada, entre 04 e 08 de julho, as várias sessões publicas de
apresentação do DLBC Montanhas Mágicas 2020, promovidas pelos Municípios do Território
de intervenção da
ADRIMAG ( Arouca,
Vale de Cambra, Castelo de Paiva, Castro Daire , Sever do Vouga e S. Pedro do Sul ) e a
própria
ADR
IMAG
. Nestas sessões estiveram presentes, não só os vários representantes dos Municípios, quer
fossem o Presidente e ou Vice-presidente mas também o Coordenador da
ADRIMAG
e os técnicos responsáveis pelo DLBC. Estas iniciativas tiveram como finalidade, apresentar os
apoios existentes, no âmbito do
DLBC Montanhas Mágicas 2020
.

Joao Carlos Pinho, Coordenador da ADRIMAG , apresentou todas as tipologias de apoio no
âmbito do
PDR2020 ,estas ligadas á
componente agrícola, e do
Norte2020
relacionadas com a componente empresarial.

Foi apresentado, com maior ênfase, as ações a abrir brevemente, que são as ações 10211 –
Pequenos investimentos na exploração agrícola
e
10212 - Pequenos Investimentos na Transformação e comercialização de produtos agrícolas
, ambas do
PDR2020
.

As candidaturas aos Pequenos investimentos na exploração agrícola podem ascender até 40.
000 euros, tendo como limite mínimo , os 1.000 euros, com financiamento de 50%. Estas
candidaturas, abrirão no dia 20 de julho de 2016, pelas 10.00h e manter-se-ão abertas até ás
15.00h do dia 15 de setembro de 2016.

No dia 17 de agosto, às 10.00h, inicia-se a apresentação de candidaturas aos apoios a
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pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas,
candidaturas estas que podem situar-se entre os 10.000 e os 200.000 euros, com
financiamento de 45%.

Entretanto, aguardamos autorização da Gestão dos Programas, para a abertura das restantes
ações do PDR2020 do Norte2020 e do Centro 2020 .

Solicitamos a todos os interessados, que estejam sempre atentos à nossa página, pois toda a
informação sobre os apoios será aí disponibilizada.

Ver no Facebook
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