AJUTS DESTINATS A L’APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU LEADER
EN EL MARC DEL PDR DE CATALUNYA (OPERACIÓ 19.02.01) PERIODE 2014-2020

Beneficiaris

Privats

• Persones físiques
• Persones jurídiques:
- microempreses,
- pimes,
- cooperatives,
- associacions o fundacions
participades per ens
públics en menys d’un
25%.

Intensitat de l’ajut

Observacions

Les inversions elegibles han de ser com a mínim de
12.000,00 €, sense IVA.

• Empreses que transformin i/o
comercialitzin productes
agroalimentaris.

L’import de l’ajut no podrà ser
superior al 40% de les despeses
elegibles.

• Empreses no agroalimentàries.

L’import de l’ajut no pot ser
superior a 100.000,00 € per
persona beneficiària, per projecte Les empreses que transformin i/o comercialitzin
productes agroalimentaris, que estiguin inclosos a
i per anualitat, ni pot superar els
l’annex I del Tractat de funcionament de la UE,
200.000,00 € per persona
hauran de realitzar una inversió elegible inferior a
beneficiària en un període de 3
250.000,00 euros.
anys.

Queden exclosos de ser beneficiaris si es reuneixen
els requisits i les condicions per participar en les
convocatòries d’ajuts associats al Contracte
Global d’Explotació.

S’ha de mantenir i gestionar directament l’activitat
subvencionada durant un període mínim de 5 anys
posteriors a la data de pagament final de l’ajut.
Abans del 30 de novembre s’ha d’acreditar haver
iniciat les inversions.

Públics

• Ajuntaments,
• Consells comarcals,
• Entitats Municipals
Descentralitzades,
• Consorcis, associacions,
fundacions o empreses
públiques participades
per ens locals (en igual o
més d’un 25%)

Les inversions elegibles han de ser com a mínim de
L’import d’ajut no podrà ser
40.000,00 €, sense IVA.
superior al 80% de les despeses
• Infraestructures públiques per la elegibles.
Abans del 30 de novembre s’ha de presentar
mitigació del canvi climàtic
l’adjudicació de l’obra
L’import de l’ajut no pot ser
• Infraestructures que generin
superior a 100.000,00 € per
activitat econòmica i ocupació.
persona beneficiària, per projecte
i per anualitat, ni pot superar els
200.000,00 € per persona
beneficiària en un període de 3
anys.

• Recuperació del patrimoni
cultural i natural

