Designação do projeto: Parceria FMT e GAL – LEADER 2020
Código do projeto: PDR2020-20.2.2-FEADER-033018
Objetivo principal: Dinamizar os territórios rurais
Região de intervenção: Território rural nacional
Entidade beneficiária: ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, Crl.
Data de aprovação: 01-03-2017
Data de início: 31-01-2017
Data de conclusão: 28-02-2019 (será prorrogado até 31-12-2019)
Custo total elegível: 6 116,43€
Apoio financeiro da União Europeia: 5 198,97€
Apoio financeiro público nacional: 917,46€
Objetivos e resultados esperados/atingidos: O projeto "REDE LEADER 2020: Qualificar, Cooperar,
Comunicar" tem como objetivos, qualificar as equipas técnicas e capitalizar a experiência e o trabalho
desenvolvido pelos GAL. O projeto é liderado pela Federação Minha Terra (FMT), numa parceria com os
54 GAL e com a DGADR/RRN. As atividades pretendem dar resposta aos principais 3 temas prioritários
(TP) definidos no Aviso e aos objetivos do Plano de Ação da Rede Rural Nacional.
As atividades previstas distribuem-se do seguinte modo:
. (TP i) Qualificação técnica dos Grupos de Ação Local (GAL), para a implementação das Estratégias de
Desenvolvimento Local (ELD): ações de capacitação; reuniões de trabalho para análise de experiências
existentes sobre temas relevantes da intervenção.
. (TP ii) 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: Focus Group para debater e elaborar propostas de resolução de
problemas comuns no âmbito da cooperação; evento de âmbito nacional/internacional para
apresentação práticas relevantes no âmbito dos projetos de cooperação; organização de visitas de
estudo e visitas preparatórias para projetos de cooperação de delegações estrangeiras.
. (TP iii) Facilitar a interação entre os GAL e as diferentes entidades intervenientes no desenvolvimento
dos territórios rurais – DLBC Rural: Dinamizar “Comissões Locais de Parceiros” nos respetivos territórios
e “Comissões Regionais de Parceiros”.

