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ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT
Qui som...
• Una associació que té com a objectiu gestionar el programa
Leader durant el programa 2014-2020 a les comarques de
l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià sud.
• El Programa Leader té com objectiu mantenir i crear activitat
econòmica al territori permeten el manteniment de la seva
població i per tant de garantint un desenvolupament sostenible
de les zones rurals.
• El programa que està cofinançat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (57%) i fons Europeus (FEADER)
(43%)

Àmbit d’actuació...
Tots els municipis de les comarques
de les Garrigues, l’Urgell i el Pla
d’Urgell i els municipis d’Aitona, els
Alamús, Alcanó, Alfés, Almatret,
Aspa, la Granja d'Escarp, Llardecans,
Maials, Massalcoreig, Sarroca de
Lleida, Seròs, Sunyer i Torrebesses.

Justificació de l’àmbit d’actuació.
• Malgrat que l’àmbit d’actuació compren 4 comarques diverses i
diferenciades tenen un seguit de trets comuns que fan lògic el seu
tractament de forma conjunta:
• En totes predomina el sector agrari com a motor de l’economia.
• La grandària de les empreses de transformació, comerç, serveis (llevat de
poques excepcions) són micro, petites i mitjanes empreses.
• Comparteixen DOP comunes, com la DOP Garrigues, DOP Costers del Segre,
DOP Pera de Lleida
• Totes 4 comarques no destaquen per tenir un característiques paisatgístiques,
arquitectòniques o naturals excepcionals, però disposen de paratges, conjunts
arquitectònics, cabanes de volta i murs de pedra seca, monestir, esglésies, etc
interessant i molt poc coneguts.
• Són territoris de pas.
• Són productores de productes agroalimentaris variats i de gran qualitat.
• Es caracteritzen per tenir una bona gastronomia

• Tot això permet establir una estratègia local lògica per al programa
2014-2020 en una unitat territorial gran (una presentació del programa
en forma de comarca individual restaria potencia.)

L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (EDL)
• El principal punt de l’Estratègia és la creació d’activitat econòmica al
territori a partir de la promoció i la comercialització del producte
agroalimentari local i de la sinèrgia amb altres sectors del territori
com el turisme, la gastronomia i el petit comerç.

• Es concretarà en 3 línies d’actuació:
• Generar activitat econòmica a partir del producte local.
• Fomentar l’emprenedoria especialment entre els joves.
• Donar suport al desenvolupament de projectes col·lectius
sectorials i intersectorial.
• I en una prioritat transversal: Suport actiu als nuclis de menys
població i per tant amb un índex de ruralitat elevat, zones rurals
deprimides amb un elevada regressió demogràfica.

L’ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (EDL)
• Les actuacions es realitzaran través de 3 vies:
• Gestionant una línia d’ajuts (anual) per a la creació, millora i/o
ampliació d’empreses en l’àmbit rural. (projectes de naturalesa productiva i
projectes de naturalesa no productiva).
• Gestionant i liderant projectes propis
• Participant en projectes de cooperació juntament amb altres GAL

Sobre l’associació i el seu funcionament...
Membres actuals de l’associació
• Consell Comarcal del Segrià
• Consell Comarcal de les Garrigues
• Consell Comarcal de l’Urgell
• Consell Comarcal del Pla d’Urgell
• Federació de Cooperatives
• Cambra de Comerç de Tàrrega
• IGP Torrons d’Agramunt
• JARC
• DOP Garrigues
• Cambra de Comerç de Lleida
Pendents de confirmació
• Unió de Pagesos
• Federació de Turisme de Lleida

Consells consultius
• A part d’aquests socis i fruit del procés participatiu, estem treballant
la constitució de 4 consells consultius, un per comarca.
• Aquests consells consultius estan constituïts per una àmplia
representació de la realitat de cada comarca (representants del món
empresarial, agrari, comercial, associacions culturals, turístiques,
dones, joves, gent gran, etc.)
• L’objectiu és mantenir durant tot el període un parell de trobades
anuals per informar de les activitats i projectes de l’associació a l’hora
que ens permeti recollir necessitats i aportacions del territori.

DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (per beneficiaris)
(ESBORRANY DE L’ORDRE)

Previsió total a Catalunya per a tot el període
2014-2020

Previsió total al nostre territori per a tot el
període 2014-2020 (6 convocatòries)

Previsió al nostre territori per a la 1a
convocatòria

46 M €

4.581.962,06 €

763.660,34 €

BENEFICIARIS I TIPUS D’AJUT

(ESBORRANY DE L’ORDRE)

PRIVATS ( persones físiques o jurídiques ):

Inversió mínima elegible: 12.000,00 €

•

Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agraris (en el
cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del
Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió
elegible, a efectes d’aquesta ordre, inferior a 250.000,00 €)

•

Empreses no agroalimentàries

% d’ajut màxim: 40%
Import màxim de l’ajut: 100.000,00 € per beneficiari, projecte i
anualitat
Import màxim acumulat: 200.000,00 € per beneficiari en 3 anys
Si l’ajut està subjecte a mínimis: 200.000,00 € per beneficiari en 3 anys
Acumulació amb altres ajuts: 40%

BENEFICIARIS I TIPUS D’AJUT

(ESBORRANY DE L’ORDRE)

PÚBLICS ( Ajuntaments, Consells Comarcals, EMD, consorcis, associacions i
fundacions participades per ens locals):

Inversió mínima elegible: 40.000,00 €
•
•
•

Recuperació del patrimoni cultural i natural
Infraestructures públiques per la mitigació del canvi climàtic
Infraestructures recreatives que generin activitat econòmica i ocupació

% d’ajut màxim: 80%
Import màxim de l’ajut: 100.000,00 € per beneficiari, projecte i
anualitat
Import màxim acumulat: 200.000,00 € per beneficiari en 3 anys
Si l’ajut està subjecte a mínimis: 200.000,00 € per beneficiari en 3 anys
Acumulació amb altres ajuts: 100%

QUADRE RESUM

(ESBORRANY DE L’ORDRE)
TIPUS D’AJUT
PRIVATS (màx. 40% ajut)

PÚBLICS (màx. 80% ajut)

Sense ànim de lucre

Amb ànim de
lucre

BENEFICIARIS
Recuperació del
patrimoni cultural i
natural

Infraestructures
públiques per la
mitigació i adaptació al
canvi climàtic

Infraestructures
recreatives que
generin activitat
econòmica i ocupació

Associació (participada en
>50% per ens públics)

X

X

X

Fundació (participada en
>50% per ens públics)

X

X

X

Consorci

X

X

X

Ajuntament

X

X

X

Consell Comarcal

X

X

X

EMD

X

X

X

Agroalimentari

No
agroalimentari

Persones físiques

X

X

Microempresa

X

X

Petita empresa

X

X

Mitjana empresa

X

X

Cooperativa

X

X

Associació

X

X

Fundació

X

X

Inversions > 12.000,00 €

Inversions > 40.000,00 €

TRÀMITS
1 – Tenir clar QUÈ es vol fer i ON es vol fer
2 – Tenir clar QUINS permisos i llicències es necessiten (Ajuntament)
3 – Redacció del projecte / memòria, redacció del pla de viabilitat,
acreditar les fonts de finançament i recerca de pressupostos
4 – Presentació de la sol·licitud al Leader i aportació de documentació
5 – Acta de control de no inici d’obres
6 – Inici de la inversió i control del pressupost
7 – Elegibilitat i valoració del projecte
9 – Resolució de l’ajut
10 – Finalització de la inversió
11 – Aportació de documentació
12- Certificació de la inversió
13 – Cobrament de l’ajut

GRÀCIES

