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AJUTS DESTINATS AL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU EN EL MARC DEL LEADER

CONVOCATÒRIA 2022

OBJECTE DE L’AJUDA

Incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, que inclou actuacions adreçades a

fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts tenen com a finalitat el foment

de la realització d’inversions que generis activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies

de desenvolupament local proposades, amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica

i la creació d’ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que fomentin

l’arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi

climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de

coneixements en el sector agroalimentari.

INVERSIÓ MÍNIMA: 12.000,00 euros INVERSIÓ MÀXIMA: 250.000,00 euros

Les àrees d'aplicació dels ajuts al desenvolupament local Leader correspondran únicament als

territoris rurals que determinen les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL.

TERMINI DE SOL·LICITUD:  del 15 de Juliol al 30 de Setembre de 2022

T 658 88 97 65 – oriol.urgell@proega.net – jordi.guasch@proega.net

INVERSIONS SUBVENCIONABLES

Obra civil, Instal·lacions, nova maquinària i bens d’equip 

Hardware/software

Despeses generals vinculades a les despeses contemplades anteriorment

Honoraris Tècnics d’arquitectes, enginyers, estudis vinculats a la inversió

IMPORTANT: inversió haurà d’estar feta a 30 d’abril de2023 

Consideracions/recomanacions: 

1. No es poden iniciar les actuacions fins a fer efectiva la visita de no inici d’inversions que vindrà a fer un tècnic del DARP a un dia acordat amb ells.

2. La no execució o justificació de les inversions en temps i forma comporta la pèrdua dels ajuts i la iniciació d’expedients sancionadors.

3. És molt important informar a PROEGA de les modificacions de les condicions inicials respecte la sol·licitud, per tal de prendre les accions pertinents.

4. No incloses inversions finançades amb lísing o finançaments similars. 

5. Revisar el finançament del projecte juntament amb PROEGA per detectar possibles incompatibilitats. 

6. Portar una comptabilitat separada de les inversions i comptabilitzar-les en el grup 200 (inversions). 

INTENSITAT MÀXIMA DE L’AJUT 40%

NO SUBVENCIONABLES

Projectes ja iniciats, projectes fragmentats o en fase que no puguin funcionar de 

manera independent. 

Impostos, equips i bens de segona mà, reparacions, obra pròpia. 


