PLANO PREVISIONAL DE ABERTURA DE CONCURSOS 2019
1º T

2º T

3º T

4º T

Meses / Trimestres
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

2.2.1. Apoio ao fornecimento de serviços de aconselhamento Agrícola e Florestal
3.1.1. Jovens agricultores
3.1.2. Investimento na exploração agrícola - Jovens Agricultores

1)

3.2.1. Investimento na exploração agrícola

1)

3.3.1. Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas
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
5.2.1. Organizações Interprofissionais
6.2.1 Prevenção de Calamidades e Catástrofes Naturais
6.2.2. Restabelecimento do Potencial Produtivo

4)

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

2)

3)

4)

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
10.2 EDL - Implementação das estratégias de desenvolvimento local
10.3.1. Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL - preparação de projetos de cooperação
10.3.1. Cooperação interterritorial e transnacional dos GAL - desenvolvimento de projetos de cooperação
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)
Período previsional em que decorrem os avisos

(1) Abertura faseada por sector

(2) Concurso para controlo de pragas e doenças dos povoamentos florestais
(3) Concurso para controlo das espécies florestais invasoras lenhosas
(4) Concurso a abrir se for necessário

