
               
 
 

DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: Assistência Técnica - Rede Rural  2015-2016 

CÓDIGO DO PROJETO: PDR2020-20.2-FEADER-025217 

OBJETIVO PRINCIPAL: Assistência Técnica RRN 2015-2016 

REGIÃO DE INTERVANÇÃO: NUT III - ALGARVE 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS 

DO ALGARVE 

DATA DE APROVAÇÃO 10-08-2016 

DATA DE INÍCIO 18-07-2015 

DATA DE CONCLUSÃO: 16-09-2018 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 36,636.43 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 27,177.81 (74.18%) 

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL: 9,458.62 (25.82 %) 

OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS: 

A presente candidatura visa apoiar as atividades relacionadas com o desenvolvimento do PDR 2020, contribuindo para que se 
encontrem as soluções adequadas à cobertura das necessidades deste organismo para a realização de ações integradas nos 
planos de atividades da Estrutura Técnica de Animação (ETA), da Rede Rural Nacional (RRN). 

Indicadores 
1.1. No de instrumentos de comunicação RRN 
• No de eventos organizados pela RRN focados na partilha e disseminação dos resultados do processo 
de monitorização e avaliação: 0 
• No de eventos organizados pela RRN destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 
0 
• No de eventos organizados pela RRN destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• No total de eventos organizados pela RRN: 0 
• No de publicações focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de monitorização e 
avaliação: 0 
• No de publicações destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 0 
• No de publicações destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• No total de publicações: panfletos, newsletters, revistas?incluindo publicações online: 0 
• No de outros instrumentos focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de 
monitorização e avaliação: 0 
• No de outros instrumentos destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 0 
• No de outros instrumentos destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• No total de outros instrumentos (website, media?): 0 
• No total de exemplos de projetos recolhidos e disseminados via RRN: 5 
1.2. No de intercâmbios analíticos e temáticos criados com o apoio da RRN 
• Grupos de trabalho temáticos focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de 
monitorização e avaliação: 0 
• Grupos de trabalho temáticos destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 1 
• Grupos de trabalho temáticos destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• Total de grupos de trabalho temáticos: 1 



               
 
• Consultas com os stakeholders focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de 
monitorização e avaliação: 0 
• Consultas com os stakeholders destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 0 
• Consultas com os stakeholders destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• Total de consultas com os stakeholders: 0 
• Total de outras ações focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de 
monitorização e avaliação: 0 
• Total de outras ações destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 0 
• Total de outras ações destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• Total de outras ações (formações, foruns online...): 0 
1.3. Atividades 
• No de atividades REDR nas quais a RRN participou: 0 
• No de atividades REDR, das quais a RRN teve uma participação activa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
 
DESIGNAÇÃO DO PROJECTO: ASSISTENCIA TECNICA REDE RURAL 2019-2020 

CÓDIGO DO PROJETO: PDR2020-20.2-FEADER-054688 

OBJETIVO PRINCIPAL: ASSISTENCIA TECNICA REDE RURAL 2019-2020 

REGIÃO DE INTERVANÇÃO: NUT III - ALGARVE 

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: DIREÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS 

DO ALGARVE 

DATA DE APROVAÇÃO 22-05-2019 

DATA DE INÍCIO 01-10-2018 

DATA DE CONCLUSÃO: 22-06-2022 

CUSTO TOTAL ELEGÍVEL: 37,050.22 

APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO EUROPEIA: 29,640.18 (80%) 

APOIO FINANCEIRO PÚBLICO NACIONAL: 7,410.04 (20%) 

OBJETIVOS E RESULTADOS ESPERADOS: 

ASSISTENCIA TECNICA REDE RURAL 2019-2020A presente candidatura visa apoiar as atividades 
relacionadas com o desenvolvimento do PDR 2020, contribuindo para que se encontrem as soluções 
adequadas à cobertura das necessidades do PF Algarve para a realização de ações integradas nos 
planos de atividades de ETA da Rede Rural Nacional (RRN). 
Indicadores 
1.1. No de instrumentos de comunicação RRN 
• No de eventos organizados pela RRN focados na partilha e disseminação dos resultados do processo 
de monitorização e avaliação: 4 
• No de eventos organizados pela RRN destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 
2 
• No de eventos organizados pela RRN destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• No total de eventos organizados pela RRN: 6 
• No de publicações focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de monitorização e 
avaliação: 0 
• No de publicações destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 6 
• No de publicações destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• No total de publicações: panfletos, newsletters, revistas?incluindo publicações online: 6 
• No de outros instrumentos focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de 
monitorização e avaliação: 0 
• No de outros instrumentos destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 6 
• No de outros instrumentos destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• No total de outros instrumentos (website, media?): 6 
• No total de exemplos de projetos recolhidos e disseminados via RRN: 3 
1.2. No de intercâmbios analíticos e temáticos criados com o apoio da RRN 
• Grupos de trabalho temáticos focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de 
monitorização e avaliação: 0 
• Grupos de trabalho temáticos destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 1 
• Grupos de trabalho temáticos destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• Total de grupos de trabalho temáticos: 1 
• Consultas com os stakeholders focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de 



               
 
monitorização e avaliação: 0 
• Consultas com os stakeholders destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 1 
• Consultas com os stakeholders destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• Total de consultas com os stakeholders: 1 
• Total de outras ações focados na partilha e disseminação dos resultados do processo de 
monitorização e avaliação: 3 
• Total de outras ações destinados aos conselheiros e/ou serviços de apoio à inovação: 1 
• Total de outras ações destinados aos GAL incluindo apoio à cooperação: 0 
• Total de outras ações (formações, foruns online...): 4 
1.3. Atividades 
• No de atividades REDR nas quais a RRN participou: 1 
• No de atividades REDR, das quais a RRN teve uma participação activa: 0 Gerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


