AVISO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

JOVENS AGRICULTORES

TIPOLOGIA
Os apoios à instalação de Jovens Agricultores têm como objetivos fomentar a renovação e o rejuvenescimento das
empresas agrícolas, assim como aumentar a atratividade do setor agrícola aos jovens investidores, promovendo o
investimento, o apoio à aquisição de terras, a transferência de conhecimentos e a participação no mercado.
Tipologia das intervenções a apoiar:
• Apresentar um investimento superior a 55.000,00 € por jovem agricultor e inferior a 3.000.000,00€
opor beneficiário.
• Este valor é apurado somando 100% do investimento elegível da Ação 3.2, 75% do valor elegível se existir
oum VITIS, 100% de investimentos materiais e imateriais diretamente relacionados com a primeira instalação
oe até 2.000 euros referentes a formação.

ÁREA GEOGRÁFICA DE APLICAÇÃO
Todas as regiões NUTS II do Continente (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve).

NATUREZA DOS BENEFICIÁRIOS
• Jovens que assumam pela primeira vez a titularidade e a gestão de uma exploração agrícola, com idade
ocompreendida entre os 18 e os 40 anos;
• As pessoas coletivas que revistam a forma de sociedade por quotas e com atividade agrícola no objeto social, cujos
osócios gerentes que detenham a maioria do capital sejam jovens agricultores, e cada um deles detenha uma
oparticipação superior a 25% do capital social.
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PRINCIPAIS INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS
Apoio à 1ª instalação – Pode variar entre 15.000€ e 26.250€, por jovem agricultor, nas seguintes condições:
• Investimento < 80.000€ → prémio 15.000€;
• Investimento ≥ 80.000€ e < 100.000€ → prémio 18.750€;
• Investimento ≥ 100.000€ < 140.000€ → prémio 22.500€;
• Investimento ≥ 140.000€ → prémio 26.250€;
• Pertencer a uma organização de produtores acresce 5.000€.
Apoio ao investimento – Apoio financeiro para a realização do investimento, que pode variar entre 40% e 60%
do montante global, considerando:
• Valor base - 30%;
• Regiões menos desenvolvidas - 10%;
• Pertencer a uma organização de produtores - 10%;
• Possuir um seguro de colheita - 5%;
• O valor acima indicado pode atingir, no máximo, 50%, ao qual pode acrescer 10%, no caso de Jovem Agricultor.

PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE ACESSO
• Encontrar-se legalmente constituídos;
• Enquadrar-se na categoria de micro ou pequenas empresas;
• Demonstrar a titularidade da exploração agrícola, e efetuar o respetivo registo no Sistema de Identificação
oParcelar, até à data da aceitação da concessão do apoio;
• Estar inscritos na autoridade tributária com atividade agrícola, até à data da aceitação de concessão do apoio;
• Estar inscrito no organismo pagador enquanto beneficiário (IFAP);
• Apresentar um plano empresarial com a duração de 5 anos, que apresente coerência técnica, económica
oe financeira;
• Não ter obtido aprovação de quaisquer ajudas no investimento nem ter recebido prémio à primeira instalação
oantes da data de apresentação da candidatura, com exceção de candidaturas que tenham sido aprovadas nos
oúltimos doze meses no âmbito do regime de apoio à reestruturação e reconversão da vinha (VITIS);
• Não ter recebido quaisquer ajudas à produção ou à atividade agrícola no âmbito do pedido único, exceto nos dois
oanos anteriores ao ano de apresentação do pedido de apoio.

OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS
• Para sociedades, os jovens agricultores devem manter a maioria do capital social e individualmente
ouma participação superior a 25 % no capital social;
• Cumprir o plano empresarial e dar início ao mesmo até seis meses a partir da aceitação do apoio;
• Exercer a atividade agrícola na exploração pelo período mínimo de cinco anos a contar da data de aceitação
oda concessão do apoio;
• Adquirir a condição de agricultor ativo no prazo de 12 meses a contar da data de aceitação da concessão
odo apoio;
• Possuir ou adquirir formação agrícola adequada;
• Concluir a execução dos investimentos previstos no plano empresarial no prazo máximo de 24 meses a contar
oda data de aceitação da concessão do apoio.
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LIMITES DE DESPESAS
Prémio à instalação sob a forma de subvenção não reembolsável.
O montante do prémio à instalação é de 15.000€, por jovem agricultor, ao qual pode acrescer umas das seguintes
majorações:
• 25% do montante do prémio, se o plano empresarial incluir, por jovem agricultor, investimentos na exploração
ocujo valor seja igual ou superior a 80.000€ (totalizando 18.750 euros);
• 50% do montante do prémio, se o plano empresarial incluir, por jovem agricultor, investimentos na exploração
oagrícola cujo valor seja igual ou superior a 100.000€ (totalizando 22.500 euros);
• 75% do montante do prémio, se o plano empresarial incluir, por jovem agricultor, investimentos na exploração
ocujo valor seja igual ou superior a 140.000€ (totalizando 26.250 euros).
Quando o beneficiário seja membro de agrupamento ou organização de produtores reconhecido no setor
relacionado com a instalação, é atribuída uma majoração de € 5.000.

O prémio à instalação será pago da seguinte forma:
• 75 % do valor após a data de aceitação da concessão do apoio;
• 25 % do valor após verificação do cumprimento dos investimentos e da boa execução do plano empresarial;
• A majoração prevista para os casos em que o promotor comprove a adesão a uma AP ou OP é paga após
odemonstração desta mesma adesão.
O pagamento da majoração prevista para os beneficiários que sejam membros de agrupamento ou organização
de produtores, no valor de 5.000€, é efetuado após demonstração da adesão a essa condição.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS CANDIDATURAS
As candidaturas apresentadas são avaliadas relativamente ao seu plano empresarial de cinco anos, plano este que
tem que apresentar coerência técnica,
económica e financeira, e que deverá ser constituído por diversos elementos como, por exemplo, a descrição dos
investimentos e das ações necessárias ao desenvolvimento da atividade.
São prioritárias as:
•Candidaturas de jovens agricultores que tenham adquirido a titularidade da exploração agrícola ou de qualquer
odas suas unidades através da bolsa nacional de terras;
• Candidaturas de jovens agricultores que se instalem em regiões nas quais se verificou perda de população
ointercensitária (intercorrente entre dois censos).

PERÍODOS PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
A submissão de candidaturas poderá ser efetuada de 02 de Março e 23 de junho de 2017.

Para receber informação detalhada sobre novos avisos ou para a análise do
enquadramento do seu projeto, contacte-nos através do número 21 330 72 02
ou do email contacto@yunit.pt.

