Designação do projeto: Apoio Preparatório
Código do projeto: MAR-04.01.01-FEAMP-0013
Objetivo principal: Elaboração da EDL para reconhecimento GAL-ARDE Pesca 2020
Região de intervenção: Concelhos de Ponta Delgada da Ilha de São Miguel e Vila do Porto da Ilha de Santa Maira
Entidade beneficiária: ARDE – Associação Regional para o Desenvolvimento
Data de aprovação: 05-12-2018 Data de início: 02-08-2017
Data de conclusão: 31-12-2017
Custo total elegível: 9.971,00€
Apoio financeiro da União Europeia: FEAMP – 8.475,35 €
Apoio financeiro público nacional/regional: 1.495,65 €

Descrição e objetivos gerais da operação:
No decurso do aviso de abertura do concurso para apresentação de candidaturas – DLBC Costeiro – Aviso DLBC – 99-2017-01-DLBC Costeiro_RAA_2ª, Fase destinado
às parcerias pré-qualificadas na 1º fase, com o objetivo de aprovação de Estratégias de Desenvolvimento Local e Reconhecimento do Grupo de Ação Local, no âmbito
do Regulamento n.º 1303/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro e da Resolução do Conselho do Governo n.º 28/2016, de 15 de fevereiro de
2016, relativa à operacionalização do PO Mar 2020 Região Autónoma dos Açores, apresentou a ARDE – Associação Regional para o Desenvolvimento, na qualidade
de Entidade Gestora da Parceria GAL ARDE PESCA 2020 pré-qualificada em reunião de 9 de dezembro de 2015 com notificação de 12 de dezembro de 2016, a sua
candidatura ao Apoio Preparatório ao abrigo da Portaria n.º 62/2017 de 2 de agosto de 2017 e de acordo com a comunicação de 4 de setembro da Direção Regional das
Pescas.
A Presente candidatura visou a permitir o apoio ao GAL ARDE Pesca 2020, nomeadamente no que diz respeito aos custos incorridos pelo GAL em todo o processo
conducente à elaboração e preparação de uma Estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária a ser implementada no seu território de intervenção, no
período de programação 2014-2020, que compreende os concelhos de Ponta Delgada e Vila do Porto, abrangendo 24 freguesias costeiras (3 das quais âncora: Vila do
Porto, Santa Clara, Ponta Delgada – São José) numa área total 260,3 km2. O processo de construção da EDL 2014-2020 para o território de intervenção do GAL ARDE
PESCA 2020 passou por assegurar que houvesse um envolvimento precoce das comunidades, recolhendo os seus contributos e ideias preliminares, com o objetivo de
aprofundar o conhecimento das realidades existentes em torno das quais se possa construir uma EDL participada, pelo que o apoio destinou-se sobretudo a ajudar a
reforçar esta parceria e a desenvolver a respetiva estratégia local.

