CNPJ nº 19.832.879/0001-66

EDITAL PÚBLICO PARA PROJETOS AGROPECUÁRIOS Nº 001/2022
1. Disposições preliminares
O Programa de Desenvolvimento da Agropecuária – PRODEAGRO, em conformidade com o Inciso I do 9º do Estatuto e o Artigo
3º das Normas para Solicitação e Concessão de Apoio Financeiro a Projetos do PRODEAGRO (Normas), torna público o presente Edital
e convoca entidades interessadas a apresentarem projetos, cuja operacionalização obedecerá ao disposto nos instrumentos legais, no
Estatuto e nas Normas, bem como as demais condições estabelecidas no presente Edital.
2. Segmentos do setor produtivo que serão contemplados com a concessão de apoio financeiro
Entidades vinculadas a segmentos representativos do setor produtivo do agronegócio, sejam da iniciativa privada ou pública, desde que
sem fins lucrativos, em conformidade com o disposto no Artigo 10º, e seus parágrafos, do Estatuto do PRODEAGRO, bem como com
o Artigo 2º das Normas.
3. A(s) linha(s) de ação(ões) de enquadramento de demandada(s) a ser(em) contemplada(s) nos Projetos
Conforme aprovação pelo Conselho Gestor do PRODEAGRO, com base nas disponibilidades financeiras, os projetos selecionados
deverão estar enquadrados nas seguintes linhas de ação:
I) Infraestrutura logística, para fins de escoamento da produção rural;
III) Programas, projetos ou ações que visem o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
4. O valor total destinado a cada linha de ação e a Contrapartida
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – 2022/2023
CONTRAPARTIDA
MÍNIMA

VALOR PREVISTO
(R$)

I - Infraestrutura logística, para fins de escoamento da produção rural.

-

10.000.000,00

III - Programas, projetos ou ações que visem o desenvolvimento sócio
econômico e ambiental.

-

LINHAS DE AÇÃO

TOTAL GERAL DOS INVESTIMENTOS

10.000.000,00

5. O prazo e a forma para apresentação do Projeto Técnico
A PROPONENTE interessada deverá apresentar seu Projeto Técnico, no período de 09/09/2022 a 20/09/2022, preencher e apresentar
o Projeto Técnico (Modelo I), em meio digital, contendo, no mínimo, as partes e informações dispostas no Artigo 4º das Normas para
Solicitação e Concessão de Apoio Financeiro a Projetos do PRODEAGRO.
6. Informações adicionais
Esclarecimentos sobre o conteúdo deste Edital e do constante nas Normas e Procedimentos podem ser obtidos junto à Gerência
Administrativa do PRODEAGRO. Fone: (77) 3613-8008 / 3613-8044 e-mail: fundeagro.ba@aiba.org.br Endereço: Avenida Ahylon
Macedo, n. 919 Bairro Morada Nobre Barreiras / BA CEP:47.810-035

Barreiras - BA, 09 de setembro de
2022.

Odacil Ranzi
Presidente do Conselho Gestor

