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Create value with public funding
Suspensão do regime de
transição entre o PRODER e o
novo PDR
A Autoridade de Gestão do Programa de
Desenvolvimento Rural ("PRODER") anunciou
a suspensão da possibilidade de apresentar
Pedidos de Apoio às medidas que se
encontravam abertas no âmbito do regime de
transição, com efeitos a partir das 19 horas do
dia 30 de Junho.
Esta decisão não prejudica a possibilidade de,
até à aprovação do novo Programa de
Desenvolvimento Rural (PDR), serem
admitidas novas candidaturas, no âmbito do
regime de transição, mediante decisão da
tutela.
Para mais informações, consulte o
Comunicado da Autoridade de Gestão do
PRODER.
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