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GACOESTE COM FORTE DINÂMICA DE APROVAÇÕES
O GACOeste, no enquadramento do Eixo 4 do PROMAR a nível
nacional, demonstrou uma forte dinâmica de aprovação de
projetos, contando com 48 projetos aprovados e em execução.
Do total de candidaturas aos concursos (72) já decididos
regista-se um nível de aprovação bruta de 67%, o que revela um
elevado grau de seletividade que contribui para que os recursos
financeiros sejam alocados a projetos de qualidade e que estão
em linha com a EDL do GAC Oeste.

VERIFICAÇÕES NO LOCAL
O GACOeste concluiu 28 verificações no local.
Em todas as ações de Controlo dos Projetos aprovados até
agora realizadas tanto pelo GAC Oeste, no âmbito das
verificações físicas no local, como pelas entidades de
Auditoria (IFAP, AG do PROMAR e IGF), não resultou
qualquer proposta de correção financeira.

GACOESTE CONCRETIZA INVESTIMENTO DE

1.3M€

Quase na reta final, o GACOeste apresenta níveis de
execução que nos permitem fazer um balanço muito positivo
quanto aos impactos já produzidos nas comunidades
piscatórias da Região Oeste.
Com cerca de 2.9 M€ propostos em candidaturas, estão
atualmente comprometidos
2.2 M€, estando totalmente
executado 54% daquele valor. Até final do ano 2015, espera-se
a execução da totalidade do compromisso assumido.
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