Ações e medidas elegíveis nos Programas Operacionais:
1. Ações de planeamento da produção:
1.1. – Ações de aquisição de ativos imobilizados
1.1.1. - Equipamento específico para rega
1.1.2. - Sistemas de captação ou retenção de água para uso colectivo
1.1.3. - Estufas
1.1.4. - Construções acessórias
1.1.5. - Operações de regularização ou preparação do solo em parcelas para novas plantações
ou reconversão
1.1.6. - Sistemas antigeada e antigranizo
1.1.7. - Máquinas agrícolas
1.1.8. - Programas informáticos específicos
1.1.9. - Plantas perenes
1.1.10. - Estações meteorológicas
2. Ações de melhoria da qualidade dos produtos
2.1. - Ações de aquisição de ativos imobilizados
2.1.1. - Equipamento de rastreabilidade
2.1.2. - Construção de laboratório e equipamentos
2.2. - Outras ações
2.2.1. - Sistemas públicos de qualidade certificada
2.2.2. - Sistemas privados de qualidade certificada
2.2.3. - Análises
2.2.4. - Aquisição de material de luta biológica
2.2.5. - Assistência técnica para implementação de sistemas de rastreabilidade
2.2.6. - Pessoal qualificado para a melhoria ou manutenção de qualidade
3. Ações destinadas a melhorar a comercialização
3.1. - Ações de aquisição de ativos imobilizados
3.1.1. - Construções
3.1.2. - Maquinaria e equipamentos
3.1.3. - Equipamento informático específico
3.1.4. - Equipamento de transporte frigorífico ou em atmosfera controlada
3.2. - Outras acções
3.2.1. - Embalagens de campo reutilizáveis
3.2.2. - Promoção comercial
3.2.3. - Pessoal qualificado para a melhoraria da comercialização
3.2.4. - Estudos de Mercado e Planos estratégicos de comercialização
4. Produção experimental
4.1. - Acções de aquisição de activos imobilizados
4.1.1. - Instalação de campos de ensaio
4.1.2. - Instalação de pomar experimental
4.1.3. - Aquisição de plantas (perenes)
4.1.4. - Material de laboratório
4.2. - Outras acções
4.2.1. – Experimentação na conservação de produtos hortofrutícolas no frio
4.2.2. – Assistência técnica a projetos de experimentação
4.2.3. - Pessoal qualificado
5. Ações de formação (não relacionadas com a prevenção e gestão de crises)
5.1. - Produção biológica
5.2. - Produção integrada
5.3. - Outros aspectos ambientais
5.4. - Rastreabilidade
5.5. - Qualidade dos produtos
6. Medidas de prevenção e gestão de crises
6.1. - Retiradas do mercado
6.2. - Actividades de promoção e comunicação destinadas à prevenção de crises
6.3. - Custos administrativos decorrentes da constituição de fundos mutualistas
6.4. – Seguros de colheitas

7. Ações ambientais
7.1. - Poupança de água através da reconversão ou modernização de sistemas de rega
7.2. - Poupança de água mediante a reutilização de águas residuais
7.3. - Recuperação de energia a partir de resíduos de colheitas e outras matérias orgânicas
7.4. - Promoção da utilização de energias renováveis
7.5. - Emprego de técnicas solarização
7.6. - Utilização de plásticos biodegradáveis
7.7. - Gestão ambiental de embalagens através de reciclagem ou reutilização
7.8. - Compostagem ou reutilização de resíduos de colheitas e subprodutos orgânicos
7.9. - Formação, consultoria e assistência técnica para apoio a acções ambientais
7.10. - Gestão ambiental de resíduos
8. Outros tipos de ações
8.1. - Fusões
8.2. - Despesas gerais

