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Incentives News Flash n.º 2/2014
Create value with public funding
Regime de transição
PRODER-PDR: Aprovação de
novos projectos
Foi anunciado no website da Autoridade de
Gestão do Programa de Desenvolvimento
Rural ("PRODER") a possibilidade de se
aceder a um regime de transição que permitirá
financiar com o orçamento alocado ao novo
Programa de Desenvolvimento Rural ("PDR")
as candidaturas aprovadas e/ou por aprovar
ao abrigo do anterior PRODER.
Existe, assim, a possibilidade de viabilizar
candidaturas apresentadas desde Fevereiro
de 2013 e/ou que venham a ser apresentadas
ao longo do ano de 2014, as quais serão
analisadas e decididas à luz das regras
definidas nos regulamentos de cada Medida
PRODER e nos respectivos avisos de abertura.
Esta possibilidade prolongar-se-á até à
aprovação do novo PDR por parte da
Comissão Europeia.

Para mais informações,
contacte-nos:
Lisboa

+351 210 427 500

Porto

+351 225 439 200

Luanda +244 222 679 600

Para mais informações, consulte o
Comunicado da Autoridade de Gestão do
PRODER.
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