CANDIDATURAS AO PROGRAMA OPERACIONAL MAR 2020
SESSÃO DE INFORMAÇÃO EM ODEMIRA

Estão abertas até ao dia 22 de dezembro as candidaturas ao concurso MAR 2020 – DLBC Costeiro no
Litoral Alentejano.
Numa parceria com o Município de Odemira, realiza-se no dia 12 de dezembro, na casa da Juventude
local (junto à escola do 1 ciclo), uma sessão de informação sobre este Programa Operacional, que será
apresentada pela ADL – Associação de Desenvolvimento do Litoral Alentejano, que é a entdade
gestora do Grupo de Ação Local (GAL) – Pesca Litoral Alentejano.
Os apoios previstos têm como fnalidade promover a concertação estratégica e operacional entre
parceiros, através do Grupo de Ação Local (GAL) – Pesca Litoral Alentejano, para a produção de
resultados para o desenvolvimento local e para a diversifcação das economias das zonas pesqueiras e
costeiras através do empreendedorismo, da promoção do emprego sustentável e com qualidade, da
promoção da inovação social e criação de respostas a problemas de exclusão social.
As seguintes tpologias de operações são suscetveis de apoio:







Inovação em espaço marítmo,
Qualifcação escolar e profssional relacionada com o meio aquátco,
Promoção de Planos do Mar,
Preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais e dos recursos naturais e
paisagístcos,
Reforço da compettvidade da pesca



Reforço da compettvidade do turismo
Promoção de produtos locais de qualidade,



Melhoria dos circuitos curtos de bens alimentares e mercados locais, no âmbito do mar.

As freguesias do Litoral Alentejano abrangidas por este concurso N.º 01/2017/ GAL - Pesca Litoral
Alentejano são:






Comporta, Torrão, União de freguesias de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo e Santago
Maior) e Santa Susana – Concelho de Alcácer do Sal;
Carvalhal, Melides – Concelho de Grândola;
Longueira/Almograve, São Teotónio, São Luís, São Salvador e Santa Maria, Santa Clara-aVelha, Vila Nova de Milfontes – Concelho de Odemira;
Santo André, São Domingos e Vale de Água – Concelho de Santago do Cacém;
Porto Covo e Sines – Concelho de Sines.

A dotação orçamental, em termos de apoio público, é de 1.845.993 euros. Os apoios concedidos sob a
forma de subvenção não reembolsável são limitados a 500 mil euros, nos casos em que as operações
são promovidas por entdades públicas e não são geradoras de lucro, ou a 200 mil euros, nos restantes
casos.
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Os interessados em partcipar nesta sessão de informação deverão manifestar essa sua intenção
através dos seguintes contactos: 962376439 ou via e-mail: presidência@cm-odemira.pt
Mais informações em adl.litoralalentejano.pt
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