FINANÇAMENT DE PROJECTES INNOVADORS PER A LA TRANSFORMACIÓ
TERRITORIAL I LA LLUITA CONTRA EL DESPOBLAMENT
NO SÓN FONS NEXTGEN
















Objectiu: finançament de projectes innovadors per a la transformació territorial i la lluita
contra el despoblament.
Ajudes:
o Fins al 90% Modalitat A i B
o Fins al 70% Modalitat C
o Concurrència competitiva (veure puntuació a l’article 9 de les bases reguladores).
o L’import de les subvencions ha d’estar entre 25.000 € i 500.000 €
o Pagament anticipat fins al 100% (Modalitat B i C amb constitució de garanties).
o Seran ajudes compatibles amb altres ajudes i subvencions.
Bases reguladores: https://boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20096.pdf i
https://www.miteco.gob.es/es/retodemografico/legislacion/report_ordenconvocatoriasubvencioa_tcm30-539946.pdf
Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies hàbils des del 05/05/2022
Destinataris:
o Municipis amb una població igual o inferior als 5.000 habitants
o Municipis de més de 5.000 habitants, quan les actuacions es desenvolupin en
entitats locals menors amb una població inferior als 5.000 habitants
Beneficiaris:
o Modalitat A: ajuntaments, agrupació d’ajuntaments, diputacions, consell
comarcals i altres entitats locals que agrupin a diversos municipis.
o Modalitat B: entitats sense ànim de lucre
o Modalitat C: agrupacions de persones físiques o jurídiques, publiques o privades,
comunitats de bens, etc. (veure detall a les bases)
Pressupost:
o Modalitat A: 10,3 M€
o Modalitat B: 2,4 M€
o Modalitat C: 3,4 M€
Documentació a presentar:
o Memòria descriptiva de les actuacions
o Declaració responsable d’estar al corrent d’obligacions tributaries i de SS, que es
disposa de crèdit suficient, ... (veure detall Article 7 de les bases reguladores)
o Certificat en el que consti l’acord o resolució d’aprovació del projecte i de la
sol·licitud de l’ajuda
o Acord de delegació de firma del representant legal
o En cas de mancomunitat de municipis, certificació que acrediti que entre els seus
estatus està contemplat el desenvolupament econòmic.
o Declaració d’altres ajudes sol·licitades o rebudes pel mateix objectiu
Projectes innovadors subvencionables (veure Annex):
o Modalitat A: projectes institucionals promoguts per entitats locals per a fomentar
la creació i el desenvolupament d’ecosistemes d’intel·ligència i innovació territorial
o el suport a projectes tractors que reactivin l’activitat socioeconòmica amb la
finalitat d’afrontar el repte demogràfic i la lluita contra el despoblament.
o Modalitat B: projectes socials promoguts per entitats sense ànim de lucre, per a
incentivar i desenvolupar la participació social en projectes que tinguin com
objectiu la transformació territorial.
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Modalitat C: projectes empresarials per a l’impuls, diversificació i reactivació
econòmica, amb la conseqüent generació de nous llocs de feina o manteniment
dels ja existents, per al foment del desenvolupament de zones amb especials
dificultats demogràfiques, amb especial atenció a aquells projectes impulsats per
la joventut i dones.
Despeses subvencionables:
o Des de l’ 01/01/22 al 30/06/24
o Totes aquelles que estiguin relacionades i siguin adequades per al
desenvolupament de l’activitat objecte de l’ajuda.
o Inclosos també els següents costos directes:
 Cost de personal (propi i extern)
 Costos de viatges i manutenció
 Cost d’activitats (articles de consum, subministraments i serveis generals,
lloguer d’espais, etc.)
 Cost de revisió per part d’un auditor
o Inclosos també els següents costos indirectes:
 No poden superar el 15% dels costos directes
o





Documentació a presentar:
o Formulari de sol·licitud
o Memòria descriptiva de les actuacions
 Condicions demogràfiques, àmbit territorial i justificació del projecte
 Descripció i cronograma detallat de les actuacions
 Disponibilitat de mitjans necessaris per a dur a terme el projecte
 Pressupost detallat
 Coherència de les actuacions
 Caràcter innovador del projecte
 Impacte esperat en el territori
o Declaracions responsables (estar al corrent de pagaments, ...)
o Acord d’aprovació del projecte i de sol·licitud de l’ajuda
o Declaració d’altres ajudes rebudes



Requeriments i valoració
o S’han de tractar, com a mínim, 2 dels objectius dels Annexes.
o Avaluació de les sol·licituds d’acord a la següent taula:
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