
 

 

 
 

 
Designação do projeto: RURAL EXPERIMENTA 
Código do projeto: PDR2020-103-053964 

Objetivo principal: O projeto RURAL EXPERIMENTA vem dar seguimento ao trabalho iniciado com o ICCER – 
Indústrias Culturais e Criativas em Espaço Rural, apresentado no âmbito da descrição do histórico de cooperação. 
A abordagem a este novo projeto tem uma lógica já não tanto de levantamento da situação atual, mas antes de 
prosseguimento e aprofundamento de ações conjuntas e colaborativas que possibilitam aos diversos territórios 
de intervenção a partilha de experiências em torno da valorização dos seus recursos com base na 
experimentação, na inovação e na criatividade. 
Região de intervenção: A área geográfica correspondente ao território de intervenção dos GAL parceiros 
Entidade beneficiária: 
Minho Lima (GAL ADRIMINHO e ADRIL).  
● Ave, representado pelos GAL SOL DO AVE e PROBASTO). 
● Douro (GAL BEIRA DOURO).  
● Terras de Trás os Montes (GAL CORANE). 
● Vale do Sousa (GAL ADERSOUSA) 
● Alto Tâmega (GAL PRO BASTO) 

Data de aprovação: 23-10-2019 
Data de início: 28-10-2020 
Data de conclusão: 07-11-2023 
Custo total elegível: 51.933,66 € 
Apoio financeiro da União Europeia: 37.298,67€ 
Apoio financeiro público nacional: 9.324,67€ 

 
Objetivos e resultados esperados/atingidos: 
O projeto tem, pela tipologia de atividades que desenvolve, uma abordagem transversal às temáticas na medida 
em que o seu foco principal está na promoção da inovação, da criatividade e na experimentação nos territórios 
rurais de baixa densidade e no contributo para a promoção do emprego, mas também contribui para a inclusão 
social ao desenvolver atividades que são valorizadoras de profissões e promotoras da coesão social por via da 
valorização das profissões e promoção da integração de pessoas no mercado de trabalho. 
ACÇÃO 1 - Boas Práticas no setor criativo em espaço rural; 
ACÇÃO 2 - A inovação criativa nos espaços rurais: produção de dossiers técnicos da rede - design de produtos e 
serviços na economia rural, nas áreas do turismo, gastronomia e criatividade rural; 
ACÇÃO 3 - Plano de Comunicação Conjunto da RURAL EXPERIMENTA; 
ACÇÃO 4 - Ações de benchmarking de Boas Práticas e intercâmbio da rede; 
ACÇÃO 5 - Estudo de "placement" internacional RURAL EXPERIMENTA; 
ACÇÃO 6 – Recursos Humanos e Consultoria 


