L'àmbit d'actuació de l'Associació són els
municipis que integren la comarca del
Ripollès (19 poblacions) i els que formen el
territori de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
amb excepció de Torelló (8 municipis de la
comarca d'Osona). Es tracta d'un territori
de 1.151,36 Km² en el qual hi viuen 33.963
persones.

QUIN ÉS EL TERRITORI D'ACTUACIÓ?

leader@ripollesgesbisaura.org
www.ripollesgesbisaura.org

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
C. Enric Prat de la Riba, 17
08570 TORELLÓ
Tel. 938592226

Consorci Ripollès Desenvolupament
C. Joan Miró, 2-4. Pol. Ind. Els Pintors
17500 RIPOLL
Tel. 972704499

Compromesos
amb el territori

Programa per al
desenvolupament
rural del Ripollès,
la Vall del Ges i el
Bisaura

per a la creació,
millora o
ampliació
d‘empreses

AJUTS

LEADE

QUÈ ÉS EL LEADER?
És un programa d'ajuts per fomentar el
desenvolupament de les zones rurals.
Neix com a iniciativa pilot europea i
actualment
és
una
metodologia
d'aplicació
dels
Programes
de
Desenvolupament Rural dels estats o
regions de la Unió Europea. A Catalunya,
l'aplica el Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat (DARP).

A QUI VA DIRIGIT?
Els beneficiaris dels ajuts Leader poden ser:

Autònoms
Microempreses
Pimes
Cooperatives
Associacions i fundacions
sense ànim de lucre
El Leader pot finançar entre un 25% i un 40%
de la inversió elegible per als projectes
productius al Ripollès, la Vall del Ges i el
Bisaura .
La quantia dels ajuts es determina d'acord
a uns criteris de selecció dels projectes en
règim de concurrència competitiva.

QUÈ ES SUBVENCIONA?
Inversions de més de 12.000€ per a la
activitat

creació, ampliació o millora
d‘empreses
que
generin
econòmica i ocupació.
Són subvencionables:

(màxim 8% de la inversió)

Honoraris tècnics
Obra civil i instal.lacions
Equipament
Queden exclosos:
· Projectes iniciats, despeses o factures
emeses, amb data anterior a la tramitació
de la sol.licitud.

turístics,
terrenys

· Projectes en fases que no permetin el
funcionament de l’activitat econòmica.
· Inversions en apartaments
habitatges
d’ús
turístic
i
d’acampada.

· Béns mobles amb una vida útil inferior a 5
anys, materials fungibles i parament de la
llar.
· La compra de terrenys, immobles i/o
vehicles.
· Equipaments i béns de segona mà.
· Altres despeses de llicències, patents,
permisos, impostos, etc.

COMPROMISOS I REQUISITS
MÍNIMS DELS BENEFICIARIS:

Els que marquin les bases de la
convocatòria que publicarà anualment el
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP).

Mantenir i gestionar directament l'activitat
durant 5 anys.

NO haver iniciat les obres o actuacions per
a les quals es demana la subvenció abans
de tramitar la sol.licitud de l'ajut.

