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Create value with public funding
Prorrogação do prazo de
conclusão dos investimentos do
PRODER
A Autoridade de Gestão do PDR2020
comunicou a possibilidade de prorrogar o
prazo das datas de conclusão dos
investimentos para 31 de Março de 2015, no
âmbito de projectos aprovados ao abrigo do
Programa de Desenvolvimento Rural
(PRODER) e cuja data de conclusão esteja
compreendida no período de 1 de Outubro de
2014 a 31 de Dezembro de 2014.
A prorrogação é automática, dispensando a
apresentação de um pedido de alteração por
parte do beneficiário, e surge do facto de
inúmeros beneficiários terem alegado
dificuldades na conclusão dos seus
investimentos.
Para mais detalhes, consulte o comunicado da
Autoridade de Gestão do PDR2020.
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