PLANO PREVISIONAL DE ABERTURA DE CONCURSOS 2018 (*)
1º T

2º T

Meses / Trimestres

3º T (**)
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

2.1.1. Ações de formação
2.1. 4. Acoes de informação
2.2.2. Apoio à criação de serviços de aconselhamento
2.2.3. Apoio à Formação de conselheiros das entidades prestadoras
3.1.1. Jovens agricultores
3.2.1. Investimento na exploração agrícola - Jovens Agricultores
3.2.1. Investimento na exploração agrícola
3.2.2. Pequenos Investimentos na exploração agrícola (não Leader)
3.3.1. Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas
3.4.2. Melhoria da eficiência dos regadios - Tipologia Operações que visem a melhoria das condições de segurança
das barragens
4.0.1. Investimentos em produtos identificados como agricolas no Anexo I
4.0.2. Investimentos em produtos florestais não identificados como Agricolas no anexo I
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
7.11 Investimentos não produtivos

1)

8.1.1. Florestação de terras agrícola e não agrícolas
8.1.2. Instalação de sistemas agroflorestais
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
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
8.2.2 Gestão de recursos aquícolas
(2)

10.2 EDL - Implementação das estratégias de desenvolvimento local
10.3.1. Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL - preparação de projetos de cooperação

1)

10.3.1. Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL - desenvolvimento de projetos de cooperação

1)

A T- Assistencia Tecnica PDR2020
20.2.1 - Assistência técnica da RRN (Área de intervenção 1 da RRN)
20.2.2 - Divulgação e Informação com vista à execução do PDR 2020 (Área de intervenção 2 da RRN)
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)
20.3 Assistência Técnica PDR 2020 - Estruturas Locais de Apoio (ELA)
Período em que o aviso se encontra aberto
(1) Avisos abertos em 2017, com data fecho em 2018
(2) Avisos a abrir por iniciativa dos GAL
(*) O Plano não integra, ainda, os avisos decorrentes da operacionalização do PRPI (Plano de Revitalização do Pinhal Interior) conforme RCM nº1/2018

(**) a desagregar oportunamente.

4º T (**)

