Assistência técnica RRN - Área 2 (Divulgação e informação com vista à execução do
PDR 2020)
FICHA DE PROJETO
“Parceria FMT e 7 GAL”

Código do Projeto: PDR2020-2022-046668
Descrição da operação:
O projecto “LEADER e DLBC em Portugal e na Europa” visa capitalizar a experiência e o trabalho
desenvolvido pela rede de GAL a que a FMT dá corpo, enquanto entidades responsáveis e
envolvidas na implementação e acompanhado dos trabalhos de preparação e execução das
acções a implementar no âmbito da Medida 10 LEADER/DLBC do PDR2020, como parte do
instrumento DLBC. O projecto é liderado pela FMT, em parceria com 7 GAL, garantindo a
cobertura de todas as NUT2, o que é relevante dada a importância das medidas geridas pelos
GAL no quadro dos 5 POR do Continente. As actividades a desenvolver dão resposta aos 4 temas
prioritários definidos pelo Plano de Acção da RRN para a Área LEADER. São objectivos específicos
do projecto: apoiar a implementação das EDL/GAL, incluindo actividades de qualificação e
ligação em rede destinadas aos GAL; apoio à cooperação e a interacção com outras entidades
com intervenção no desenvolvimento local a nível nacional e europeu, que concorrem, para a
persecução dos objectivos estratégicos da RRN e estão alinhados com os objectivos e
prioridades do anúncio. É importante a dimensão de articulação e das trocas de experiência com
vista à capacitação dos GAL a nível europeu – potenciados pelo facto de a FMT assumir a
presidência da ELARD –, valorizando a experiência do LEADER e também perspectivando a sua
evolução no quadro pós-2020. Para isso, prevê-se a organização e a participação em iniciativas
de caracter internacional, veiculando a experiência LEADER/DLBC Portuguesa junto de outros
EM e de organizações europeias e disseminando junto dos GAL nacionais experiências
relevantes, contribuindo para a visibilidade global à abordagem LEADER, às Estratégias
implementadas pelos GAL e aos projectos apoiados no DLBC Rural. A candidatura está
estruturada em 3 actividades - Gestão do projecto (reuniões de parceria e reuniões regionais de
trabalho); Conferencias Internacionais; Sessões DLBC - que contribuem de forma transversal
para os 4 temas prioritários.
Parceria:
Federação MINHA TERRA, APRODER, TERRAS DENTRO, A2S, DUECEIRA, ADRIMINHO, VICENTINA
Tipologias:
- Organização de ações de capacitação;
- Organização de workshops e reuniões sobre instrumentos e metodologias de monitorização e
avaliação das EDL no âmbito do DLBC Rural;
- Sessões de trabalho relativas aos DLBC.

Temas:
- Qualificação técnica dos Grupos de Ação Local (GAL), para a implementação das Estratégias de
Desenvolvimento Local (EDL);
- Promover o estabelecimento de parcerias e a elaboração de projetos de cooperação LEADER
que contribuam para o reforço da qualidade das EDL, no âmbito do Desenvolvimento Local de
Base Comunitária (DLBC), vertente Rural;
- Facilitar a interação entre os GAL e as diferentes entidades intervenientes no desenvolvimento
dos territórios rurais – DLBC Rural;
- Dar visibilidade à abordagem LEADER, à implementação das EDL e projetos desenvolvidos no
DLBC Rural.
Planificação:
Data de Aprovação: 2018-11-14
Data Início da Operação: 2018-05-18
Data de Conclusão da Operação: 2022-04-30
Níveis e taxas de apoio:
O montante de Elegível do projeto de cooperação é de 12.996,86€, com o apoio de 12.996,86€,
com uma taxa de apoio de 100%.

