ORDRE ACC/177/2021, de 13 de setembre
EIXOS

ECONOMIA I
OCUPACIÓ

JOVES

CANVI CLIMÀTIC

FITXA DE VALORACIÓ_GAL

PUNTUACIÓ

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Microempresa

30

Objectiu operacional

Domicili del sol·licitant

Empresa amb seu social i fiscal al territori LeaderADRINOC o sol·licitant amb domicili fiscal al
territori Leader-ADRINOC

20

Objectiu operacional

100%

20

Creació d'ocupació

En activitats o empreses en funcionament el
sol·licitant es compromet a crear un o més llocs
de treball (aquest lloc de treball ha de suposar la
contractació i incorporació d’una nova persona
que no pot figurar en la plantilla de l’empresa en
el moment de la sol·licitud i s’haurà de mantenir a
llarg termini), o bé en empreses o activitats de
nova creació el promotor o soci es compromet a
autoocupar-se (que ha de comportar una
dedicació en exclusiva a l’activitat projectada)

30

Retenir i atraure talent jove al món rural (objectiu estratègic)

100%

30

10

Consolidar la RSE i avançar en la sostenibilitat (objectiu estratègic)

100%

10

30

Fomentar la capacitat empresenedora dels joves per retenir i
atraure joves al món rural (objectiu estratègic)

100%

30

Potenciar la localització d’activitat en petits municipis (objectiu
estratègic) en pro del canvi climàtic

100% si el municipi té fins a 500
habitants
62,5% si el municipi té entre 501 i 2.000
habitants
37,5% si el municipi té entre 2.001 i
5.000 habitants
0% si té més de 5.001 habitants

CRITERIS DE SELECCIÓ1

DESCRIPCIÓ

Dimensió de l'empresa

RSE

Empresa amb gestió responsable

Promotor jove

Projecte promogut per joves (el projecte és
promogut per una persona jove o per una
organització on el 50% o més del capital social
està a mans de joves i aquests formen part dels
òrgans de govern)

Ubicació del projecte

Dimensió del municipi on es realitza la inversió en
funció dels trams de població establerts en
l’IDESCAT

Proveïdors locals

El projecte d’inversió elegible es realitza amb més
del 60% de proveïdors locals. Excepcionalment, en
cas que no existeixin proveïdors locals, es podrien
atorgar els 30 punts amb l’oportuna
acreditació/certificació

PUNTUACIÓ

30

80

140

VIABILITAT
ECONÒMICA

30

30

Promotors que accedeixen als ajuts Leader per
primera vegada / promotors que han obtingut
ajuts Leader en altres convocatòries

INNOVACIÓ

100%

PUNTUACIÓ
30

90

Projecte on més del 20% de les inversions
Estalvi i eficiència energètica i de
elegibles són destinades a l’eficiència de recursos,
recursos. Reducció de residus i
a l’estalvi energètic, a la reducció de residus i/o a
de l'impacte ambiental
la reducció de l’impacte ambiental de l’activitat

Accés als ajuts Leader

PROPORCIONALITAT

40

Potenciar la localització d’activitat
(objectiu estratègic) en pro del canvi climàtic

Impulsar l’eficiència energètica i dels recursos, la reducció de
residus i de l’impacte ambiental en pro del canvi climàtic. (objectiu
estratègic)

Potenciar la diversificació econòmica
(objectiu estratègic)

90

80
50
30
0

100%

30

100%

30

100% promotors que accedeixen als
ajuts Leader per primera vegada i
promotors als quals se’ls va aprovar el
darrer ajut Leader fa més de tres
convocatòries

40

50% promotors que durant les últimes
tres convocatòries se’ls ha aprovat un
ajut Leader, no han renunciat a aquest i
l’han certificat per més del 90% del seu
import aprovat, i no se’ls ha revocat
l’ajut pagat

20

Singularitat i innovació

Iniciatives que contribueixin de forma singular al
desenvolupament socioeconòmic del territori i
vagin en línia amb els objectius estratègics
d’ADRINOC

20

Donar suport a les propostes singulars i innovadores que estan en
línia amb l’estratègia territorial (objectiu estratègic)

100%

20

Diversificació

Projecte inexistent fins al moment en el municipi
(projecte innovador en el seu municipi perquè es
tracta d’una nova activitat o d’un servei que fins
ara no s’hi desenvolupava)

30

Impulsar la diversificació i la localització d’activitat (objectiu
estratègic)

100%

30

Capacitat financera

L’empresa presenta garanties de solvència i
capacitat financera per fer front a la inversió
presentada: disponibilitat total de l’import de la
inversió sol·licitada (saldos bancaris, préstecs
negociats i/o acreditació documental d’aquesta
capacitat)

50

50

Objectiu operacional

100%

50

400

400

Sumatori màxim

