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PDR2020: Novos anúncios de abertura de candidaturas
Foram divulgados os novos anúncios de abertura
de período de apresentação de candidaturas para
a Acção 3.2, “Investimentos na exploração
agrícola” e para a Acção 3.3, “Investimento na
transformação e comercialização de produtos
agrícolas”, ambas da Medida 3 “Valorização da
produção agrícolas”, do Programa de
Desenvolvimento Rural do Continente 2020
(“PDR2020”).
Os novos anúncios de abertura de candidaturas
compreendem o período de 1 de Janeiro a 30 de
Junho de 2015, distribuído pelos seguintes
períodos temporais e respectivas dotações
orçamentais:

Período
temporal

Acção 3.2

Acção 3.3

1 de Janeiro a
28 de Fevereiro

Euro13
milhões

Euro11
milhões

1 de Março a 30
de Abril

Euro13
milhões

Euro11
milhões

1 de Maio a 30
de Junho

Euro13
milhões

Euro11
milhões

Os apoios são concedidos da seguinte forma:


Acção 3.2: subsídio não reembolsável até ao
limite de Euro 2 milhões de apoio, por
beneficiário, e subvenção reembolsável no
que exceder este montante, até um limite de
Euro 2 milhões.



Acção 3.3: subsídio não reembolsável até ao
limite de Euro 3 milhões de apoio, por
beneficiário, e subvenção reembolsável no
que exceder este montante.

As candidaturas são submetidas através de
formulário electrónico disponível no sítio do
Portugal 2020 (www.pt-2020.pt) ou do PDR2020
(www.pdr-2020.pt), apenas se admitindo uma
candidatura por beneficiário, durante a vigência
temporal dos anúncios.
Para mais detalhes, consulte o Anúncio de
Abertura de Período de Apresentação de
Candidaturas n.º 02/ Acção 3.2 / 2015 e o
Anúncio de Abertura de Período de Apresentação
de Candidaturas n.º 02/ Acção 3.3 / 2015
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Para mais informações, por favor contacte-nos:
Lisboa

+351 210 427 500

Porto

+351 225 439 200

Luanda +244 222 679 600
www.deloitte.pt
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