Investimentos na exploração agrícola
OBJETIVO DA OPERAÇÃO
Esta operação tem como objetivo apoiar a realização de investimentos na exploração agrícola destinados a melhorar
o desempenho e a viabilidade da exploração, aumentar a produção, criar valor, melhorar a qualidade dos produtos,
introduzir métodos e produtos inovadores e garantir a sustentabilidade ambiental da exploração
TIPO DE APOIO
O investimento máximo elegível, por beneficiário, é de 5 milhões €.
O apoio é atribuído sobre a forma de:
 Subsídio não reembolsável para investimentos elegíveis até 700 mil €;
 Subsídio reembolsável na parte do investimento que excede os 700 mil €.
BENEFICIÁRIOS
Pessoas individuais ou coletivas que exerçam a atividade agrícola.
DESPESA ELEGÍVEL
As despesas elegíveis incluem nomeadamente as relativas à construção, aquisição, incluindo locação financeira, ou
melhoramento de bens imóveis; compra ou locação¬ compra de máquinas e equipamentos novos, incluindo
programas informáticos, até ao valor de mercado do bem;
Custos gerais relacionados com estas despesas e investimentos incorpóreos;
CONDIÇÕES DE ACESSO
 Beneficiários
Deter contabilidade nos termos da legislação em vigor.
 Projetos
Montante de investimento total superior a 25 000 €;
Devem evidenciar viabilidade económica e financeira, avaliada pelos parâmetros habitualmente utilizados para esse
efeito, nomeadamente TIR, VAL e Pay-Back;
NÍVEIS E TAXAS DE APOIO
I. Taxa de apoio que não poderá ultrapassar 50%, no caso das regiões menos desenvolvidas ou zonas com
condicionantes naturais ou outras específicas, ou 40%, nas outras regiões, do montante de investimento elegível,
calculada tendo por base as seguintes taxas e majorações e os respetivos níveis máximos indicados:
Taxa base - 30%;
 Majorações da taxa base
o
o
o
o
o

zonas desfavorecidas de montanha - 10 p.p.;
5 p.p. nas zonas menos desenvolvidas ou zonas com condicionantes naturais ou outras específicas, que não as
zonas de montanha;
5 p.p. caso o projeto esteja associado a instrumentos de gestão do risco, nomeadamente seguro de colheitas ou
investimento em medidas de prevenção.
Jovens Agricultores em primeira instalação - 10 p.p.
setores com necessidades de reestruturação setorial –10 p.p.

