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ORDRE AAM/336/2013, de 16 de desembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del
programa en el marc de l'eix 4 Leader del Programa de desenvolupament
rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2013.
OBJECTE:
L’objecte dels ajuts és l’aplicació prevista en la programació aprovada a l’eix 4
Leader del PDR de Catalunya 2007-2013 i que inclou actuacions adreçades a
fomentar la diversificació de les
Economies rurals, que es gestionaran
mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups d’acció local
seleccionats (en endavant, GAL)
Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment
de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació
dels programes de diversificació econòmica de les zones rurals proposats pels
GAL i aprovats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (en endavant, DAAM), que fomentin la creació i/o manteniment de
llocs de treball, principalment de dones i joves, i en concret faran referència a:
L’aplicació d’estratègies de desenvolupament rural engloba les mesures
següents:


Mesura 12301: Millora dels processos de transformació i comercialització
dels productes agraris. Creació, millora i/o ampliació de microempreses o
petites i mitjanes empreses (en endavant, pime) agroalimentàries o
agrobotigues.



Mesura 312: Creació i desenvolupament de microempreses. Creació,
millora i/o ampliació de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit
econòmic en els territoris rurals.



Mesura 313: Foment d'activitats turístiques. Creació, millora i/o ampliació
d'establiments turístics de capacitat reduïda o d'empreses d'activitats d'oci .



Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural. Projectes d'inversió
superiors a 70.000 € , que generin activitat econòmica i seveixin per a
l'embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i
actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin
una atracció cap a la zona d'actuació i creïn sinergies amb els projectes
productius de l'àmbit territorial Leader.
BENEFICIARIS
Poden ser beneficiàries, perceptores finals dels ajuts, segons el tipus de mesura:
 Cooperatives, associacions i/o fundacions sense ànim de lucre que
tinguin per objecte la reinserció laboral de persones discapacitades
i que contemplin, als seus estatuts, l’activitat de transformació i
comercialització de productes agraris inclosos a l’annex 1 del
Tractat Constitutiu de la CE.
 Cooperatives, associacions o fundacions sense ànim de lucre.
 Cooperatives, associacions o fundacions sense ànim de lucre.
 Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades.
 Consells comarcals.
 Entitats sense ànim de lucre creades o participades per ens locals.
TERMINI:


Termini de sol·licitud: del 31 de desembre de 2013 al 22 de febrer de
2014.

FORMULARIS


Per a cada mesura (12301-312-313-323) cal presentar el formulari de
sol·licitud Leader i el formulari que complementa la sol·licitud de la
mesura.

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1

43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

