EIXOS

MODALITAT DEL PROJECTE

ORDRE ACC/96/2022, de 3 de maig
DESCRIPCIÓ
Projecte vinculat a infraestructures recreatives que genera activitat
econòmica i ocupació
Projecte vinculat a infraestructures públiques que promoguin la
mitigació del canvi climàtic
Projecte vinculat a la recuperació del patrimoni cultural i natural

TIPUS DE SOL∙LICITANT

Segons el pressupost anual de l'ens

Fins a 300 hab
EQUILIBRI TERRITORIAL. Actuació que es desenvolupi en
Entre 301 i 1000 habitants
nuclis de població:
Més de 1.000 habitants
Adequació amb l'estratègia del GAL
Coherència global del projecte
Impacte directe al territori i als seus habitants
Projecte que prevegi la col∙laboració amb altres entitats públiques del
ADEQUACIÓ AMB L'ESTRATÈGIA DEL GAL I IMPACTE
territori
TERRITORIAL
Projecte que prevegi la col∙laboració amb altres entitats provades del
territori
Projecte que promogui la diversificació i/o desestacionalització

ECONOMIA I OCUPACIÓ

PUNTUACIÓ MÀXIMA

30

40

20

20
30
20
10
20
10
30
10

20

Menys de 500.000 €/any

20

Des de 500.000€ fins a 1 ME/any

10

Més d’1 ME/any

5

A la comarca
Al municipi
Al nucli de població

5
5
5

Projecte definitiu aprovat per
l’entitat: projecte tècnic
elaborat d'acord amb els
requeriments que estableix el
Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector
públic

15

30

90

10
10

Contractació d'un lloc de treball directe (relacionat amb el projecte
sol∙licitat) durant un mínim de 6 mesos

30

Projecte que suposi una potenciació de l'economia local

10

Projecte que comporti la introducció de nous mecanismes,
metodologies, productes o processos

15

Inexistència del projecte

15

40

30

Si la inversió implica directament l'ús d'energies renovables i/o
mesures d'estalvi energètic
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PROPORCIONALITAT
PUNTUACIÓ DETALLADA

40

INNOVACIÓ

CANVI CLIMÀTIC

PUNTUACIÓ

50

50

VIABILITAT ECONÒMICA

PROMOCIÓ DE PRODUCCIONS LOCALS I DE QUALITAT

Estat administratiu del projecte i del finançament

Actuació que fomenti l'ús de recursos locals i en promocioni la qualitat

50

50

50

50

400

400

Pla de manteniment de
l’actuació: Disposar d’un pla
de manteniment de l’actuació
durant un mínim de 6 anys,
que garanteixi el correcte
funcionament i que justifiqui la
continuïtat de la mateixa

10

Projecte no sobredimensionat
en relació al pressupost de
l’ens: pressupost de l’actuació
inferior o igual al 20% al
pressupost de l’ens

25

