Designação de projeto | Rede LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar
Código do projeto | PDR2020-20.2.2-FEADER-033023
Objetivo principal | Dinamizar os territórios rurais
Região de intervenção | Território Nacional
Entidade beneficiária | Pró – Raia, Associação Desenvolvimento Integrado da Raia Centro
Norte
Data de aprovação | 11-10-2017
Data de início | 31-01-2017
Data de conclusão | 28-12-2021
Custo total elegível |

6 277,93€

Apoio financeiro da União Europeia | 4.857,79€
Apoio financeiro público nacional | 1.370,14 €
Objetivos | O projeto “REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar, Comunicar” implementado
por uma parceria com 53 Grupos de Ação Local (GAL) do Continente, através das respetivas
entidades gestoras, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR/RRN),
coordenado pela Federação Minha Terra, pretende capitalizar a experiência e o trabalho
desenvolvido pelas entidades responsáveis e envolvidas na implementação e acompanhamento
dos trabalhos de preparação e execução das ações a implementar no âmbito da Medida 10
LEADER/DLBC do PDR2020. Foi inicialmente estruturado um conjunto de atividades a
desenvolver ao longo do projeto que se enquadram e dão resposta aos principais temas
prioritários definidos pelo Plano de Ação da Rede Rural Nacional: Apoiar a implementação das
estratégias de desenvolvimento local, contemplando atividades de qualificação e ligação em rede
destinadas aos GAL; providenciar a assistência técnica à cooperação interterritorial e
transnacional; e facilitar a cooperação entre todos os GAL e a interação com outras entidades com
intervenção no desenvolvimento local. O projeto pretende, portanto, dar um contributo eficaz
para a aplicação das medidas de política de desenvolvimento rural e para a qualificação dos
agentes do território.
Resultados | Aumentar a participação das partes interessadas na execução do desenvolvimento
rural; melhorar a qualidade da execução dos programas de desenvolvimento rural; informar o
público em geral e os potenciais beneficiários sobre a política de desenvolvimento rural e as
possibilidades de financiamento; e fomentar a inovação na agricultura, na produção alimentar,
nas florestas e nas zonas rurais.
Mais informações sobre os apoios da União Europeia através do FEADER: https://ec.europa.eu/sfc/en/2014/fund/eafrd

