
Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Julh. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

1.0.1.  Grupos Operacionais

Até 

jan 

2022

2.1.4.  Ações de informação

2.2.1.  Apoio ao fornecimento do serviço de aconselhamento agrícola e florestal

3.1.2.  Investimento na exploração agrícola + 3.1.1 Prémio Jovens Agricultores

3.1.3.  Investimento de Jovens Agricultores na exploração agrícola apoiado por um Instrumento Financeiro

3.2.3.  Investimentos na exploração agrícola apoiados por um Instrumento Financeiro

3.3.1.  Investimento, transformação e comercialização de produtos agrícolas

3.3.3.  Investimento na transformação e comercialização de produtos agrícola sapoiado por um Instrumento 

Financeiro

3.4.2.  Melhoria da eficiência dos regadios existentes

(13)

Até 

jan 

2022

4.0.2. Investimentos em Produtos Florestais Identificados como Agrícolas no Anexo I do Tratado*

5.1.1.  Criação de agrupamentos e organizações de produtores

7.11.1. Investimentos não produtivos

8.1.1 Florestação de terras agrícolas e não agrícolas *

8.1.3 Prevenção  da floresta contra agentes  bióticos e abióticos*

Até 

jan 

2022

8.1.4 Restabelecimento da floresta afetada por agentes  bióticos e abióticos ou acontecimentos catastróficos*

8.1.5 Melhoria da resiliência e do valor ambiental das florestas*

Até 

jan 

2022

10.2 EDL - Implementação das estratégias de desevolvimento local

10.4.1 Custos de funcionamento e animação

20.1.1 AT - Assistência Técnica PDR2020

20.2.1 - Assitência Técnica da RRN (Área de intervenção 1 da RRN)

Rede Rural (RR)

* Abertura condicionada à disponibilidade da dotação relativa à correspondente contrapartida pública nacional. Período previsional em que decorrem os avisos Nest Generation
Período previsional em que decorrem os restantes avisos

(1) Aviso específico para os jovens agricultores dos Territórios Vulneráveis - perigo incêndio
(2) Aviso específico Redes anti-granizo
(3) Aviso específico Charcas
(4) Aviso específico ENEAPAI
(5) Aviso específico agricultura de precisão e inteligente
(6) Aviso específico instalação zonas de preparação/tratamento resíduos de produtos fitofarmacêuticos
(7) Aviso específico tratores
(8) Aviso específico Paineis fotovoltaicos
(9) Aviso específico Territórios Vulneráveis - perigo incêndio
(10) Aviso específico Paineis fotovoltaicos
(11) Aviso específico Armazenamento Vinho fora dos territórios dos GAL (a par de abertura da 10.2.1.2 pelos GAL)
(12) Regadios Tradicionais - Pactos
(13) 2 Avisos Segurança de barragens e Modernização/reabilitação - Obra
(14) OP multiproduto
(15) Estudos PREH Algarve e projeto Mira

PLANO PREVISIONAL DE ABERTURA DE AVISOS 2021

Meses / Trimestres

1º T 2º T 3º T 4º T

(1)

   3.2.1.  Investimento na exploração agrícola

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

   3.2.2.  Pequeno investimento na exploração agrícola

(7)

(9) 

   3.3.2.  Pequeno Investimento, transformação e comercialização de produtos agrícolas

(10)

(11)

(12)

(8)

(14)

(15)


