Organització de la sessió
- Durada: 1,5 hores
- Presentació del marc de la xerrada i del projecte Ecoregió
- Presentació de les diferents ajudes i subvencions
- Preguntes i debat

Marc de la xerrada
Projecte ecoregió 7 municipis (Valldemossa, Estellencs,
Banyalbufar, Deià, Bunyola, Esporles i Puigpunyent)
Grups motors
Pla d’acció
Línies de futur

Objectiu xerrada
Ajudes útils a administracions locals i entitats, que vulguin fer feina
amb la línia de l’agroecologia.
Projectes en curs i projectes tancats però important saber que
existeixen
Varies institucions i entitats privades
Informació lo més exhaustiva possible però a totes les ajudes us posem
la web i contacte per a que hi contacteu vosaltres

Consorci Serra de Tramuntana

https://
www.serradetramun
tana.net/ca/
actualitat-serratramuntanapatrimoni-mundial/
Blog-2020/
subvencions2021

Consorci Serra de Tramuntana
Recuperació d’elements etnològics i arquitectònics amb valors patrimonials, per a la recuperació del
paisatge agrícola i el seu entorn i dels espais agrícoles i forestals, de titularitat municipal i el manteniment,
la neteja i la conservació d’espais públics que per les seves característiques necessitin d’una especial cura.
- Han d’estar situats dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana
- Totes les intervencions s’han de dur a terme respectant les tècniques i els materials originals. Als elements de
pedra en sec no s’admetrà l’ús de cap tipus de morter, ciment o formigó. L’incompliment d’aquest
condicionant serà causa d’exclusió de la convocatòria o de la pèrdua del dret a cobrar la subvenció concedida.

Consorci Serra de Tramuntana
Ajudes amb 4 línies d’actuació:

Recuperació
d’elements
etnològics (LET)
•

Beneficiaris:
Dirigida a persones
físiques, entitats
sense ànim de
lucre, comunitats
de bens,
agrupacions de
persones físiques,
comunitats de
regants,
explotacions

Recuperació del
paisatge agrícola i
el seu entorn (LA)

Beneficiari
s:
• Dirigida a
persones
físiques,
entitats

Recuperació
d’elements
arquitectònics
(LQ)

Beneficiari
s:
Dirigida
només a
ajuntaments.

Recuperació
espais
forestals i/o
agrícoles (LF)
Beneficiari
s:
Dirigida
només a

Consorci Serra de Tramuntana.
Recuperació d’elements etnològics
(LET)

Beneficiaris:
Dirigida a persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de
bens, agrupacions de persones físiques, comunitats de regants,
explotacions agràries i Ajuntaments.

Actuacions:
Elements construïts amb materials i tècniques tradicionals,
principalment, els vinculats a la captació, conducció, aprofitament
emmagatzematge de l’aigua, i d’altres.
Les actuacions que realitzin els ajuntaments podran estar situades a
qualsevol tipus de sòl, i les actuacions que executin la resta hauran
d’estar ubicades a sòl rústic (s’inclouen totes les categories de sòl
rústic), i sempre dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana.

Consorci Serra de Tramuntana.
Recuperació d’elements etnològics
(LET)
S’hi podran incloure intervencions als següents elements:
- Fonts, pous, sínies, albellons, síquies i canaletes, aljubs, basses,
bassols i safareigs, molins d’extracció d’aigua i molins d’aigua, colls de
cisterna, abeuradors, rentadors, torrents i saragalls, ponts, pedres
passadores, guals empedrats, etc.
- Eres de batre, els miradors, forns de calç, cases de neu, forns de
carboner, barraques de carboner (elements de pedra), marges i parets
de pedra en sec de camins, barraques de pedra en sec, molins de vent i
de sang, etc.

Consorci Serra de Tramuntana.
Recuperació del paisatge agrícola i
el seu entorn (LA)

Beneficiaris:
Dirigida a persones físiques, entitats sense ànim de lucre, comunitats de bens,
agrupacions de persones físiques, comunitats de regants i explotacions agràries.
Actuacions:
El seu objecte és la recuperació del paisatge agrícola de finques rústiques que
estiguin
situades dins l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, mitjançant:
treballs de regeneració (podes), treballs silvícoles de prevenció d’incendis, control
de plagues i/o malalties mitjançant tales, aclarides (reducció del nombre de peus),
desbrossament o eixermades, i eliminació controlada del combustible vegetal i/o
espècies invasores, excepte quan es tracti d’espècies protegides o catalogades.

Consorci Serra de Tramuntana.
Recuperació d’elements arquitectònics
(LQ)

Beneficiaris:
Dirigida només a ajuntaments.
El seu objecte és la recuperació dels elements arquitectònics, construïts
amb materials i tècniques tradicionals.
Actuacions:
Les actuacions que realitzin els ajuntaments podran estar situades a
qualsevol tipus de sòl i sempre dins l’àmbit territorial de la Serra de
Tramuntana.
S’hi podran incloure intervencions als següents elements: torres de
defensa, tafones, creus de terme, cases i casals urbans i altres immobles
amb valors patrimonials.

Consorci Serra de Tramuntana.
Recuperació espais forestals i/o
agrícoles (LF)

Beneficiaris:
Dirigida només a ajuntaments.
Actuacions:
En espais de titularitat municipal que estiguin situats en sòl rústic de
l’àmbit territorial de la Serra de Tramuntana.
Mitjançant treballs de regeneració (podes), treballs silvícoles de
prevenció d’incendis, control de plagues i/o malalties, mitjançant
tales, aclarides (reducció del nombre de peus), desbrossament o
eixermades, i eliminació controlada del combustible vegetal i/o
espècies invasores. També serà subvencionable la realització de les
tasques anteriorment descrites en camins que siguin de titularitat
municipal.

Pressupost
Pressupost total: 790.000 euros
Pressupost per ajuntaments: 240.000 euros
- 200.000 com a màxim per a LET, LQ i LF
- 40.000 com a màxim per a LN
Per a PART, ONG, Comunitat de Bens, Comunitat Regants 450.000 euros (LET i LA)
Per a Explotacions Agràries: 100.000 euros (LET i LA)
Els particulars poden presentar dues sol·licituds, una per a cada línia (LET i LA), però
sense superar els 10.000 euros en total.
De manera excepcional, els particulars poden demanar un màxim de 20.000 euros.
Les explotacions agràries poden presentar dues sol·licituds, una per a cada línia (LET i LA),
però sense superar els 5.000 euros per projecte (màxim 10.000 euros en total).

Concessió i Terminis
Convocatòria OBERTA
Les subvencions es concediran per ordre d’entrada al registre del
Consorci Serra de Tramuntana (concurrència no competitiva).

Fundació Sa Nostra i Bankia

http://
fundaciosanostra.es
https://
enaccion.bankia.com/
convocatorias

Fundació Sa Nostra i Bankia
Convocatòries Acció Social 2021:
Van sortir el 4 de març
Convocatòria OBERTA
Termini de presentació: AVUI 25 MARÇ A LES 23:59
Àmbit d’actuació i termini d’execució
L’activitat proposada, hauran d’estar circumscrites a l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
L’activitat objecte de conveni de col•laboració haurà de finalitzar
abans del 31 de desembre de 2021 i haver-se iniciat al llarg del present
any.

• Programes pel
foment de
l’ocupació, com
també projectes
Tipologia de projectes finançats:
amb generació de
nous llocs de
treball (inclou
ocupació amb
suport), amb
especial atenció a
persones amb
difícil
• Projectes joves
de
ocupabilitat,
rehabilitació
i
i aturats
de llarga
reinserció
social
durada.
enfront de la
pobresa i la
desigualtat; de
prevenció, atenció
precoç i
terapèutics.

Fundació Sa Nostra i Bankia
• Orientació,
formació
ocupacional i
suport a les
famílies i atenció
a les seves
necessitats
bàsiques
d’alimentació,
•
higiene,
educació i
Desenvolupament
salut.rural/
del medi
local, mitjançant
projectes que
fomentin
l’assentament de
la població i la
millora de la
qualitat de vida

Fundació Sa Nostra i Bankia
Beneficiaris
Poden concórrer a aquesta convocatòria aquelles entitats privades, d’iniciativa social, sense
ànim de lucre, legalment constituïdes i que disposin de seu o delegació inscrita en el
registre
corresponent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
No podran optar a aquesta convocatòria associacions juvenils, clubs esportius, associacions
de
veïns, centres educatius, fundacions corporatives i altres entitats, la finalitat principal dels
quals no sigui la intervenció social i/o mediambiental.
Les entitats sol•licitants hauran d’acreditar una antiguitat mínima de 2 anys i disposar
d’estructura de gestió i de la qualificació professional adequada, per garantir la viabilitat
del projecte i l’assoliment dels objectius en l’àmbit geogràfic on es desenvolupi el projecte.
Així mateix, hauran de disposar de recursos addicionals, bé propis o bé d’entitats privades o
ens públics, ja que en cap cas es podrà sol•licitar més del 70% del cost total del projecte.

Fundació Sa Nostra i Bankia
Quedaran exclosos aquells projectes que:
• Es refereixin a activitats exclusivament recreatives, lúdiques o culturals, viatges
o excursions, concerts, edicions de llibres o revistes.
• Es refereixin a l’organització de campanyes o accions per a la captació de fons
com ara esdeveniments esportius, actes solidaris i similars.
• Es destinin a la celebració de jornades, congressos i seminaris (excepte jornades
de respir orientades a usuaris de les entitats).
• L’àmbit dels quals sigui la recerca, mèdica o de l’àmbit social.
• Corresponguin a serveis o activitats que estiguin subcontractats o tinguin
convenis amb l’administració pública.
• Informin o aportin documentació sobre despeses que no es correspongui amb els
costos reals del projecte.
• Suposin la inversió en immobles (adquisició, construcció, reforma o
manteniment).

Fundación Daniel & Nina Carasso

https://www.fondationcarasso.org/wpcontent/uploads/2021/03/
Convocatoria-Componersaberes-2021-6.pdf

Fundación Daniel & Nina
Carasso
2 convocatòries obertes fins el 20 d’abril 2021:

“Componer Saberes para imaginar y construir futuros sostenibles”, en la línea de Arte Ciudadano

“Del Campo a la Despensa. Emprendimiento colectivo para acelerar el salto de escala de la alimentación
agroecológica”

Con estas convocatorias queremos poner en manos de la sociedad herramientas para volver
a imaginar y activar nuevos caminos de transformación hacia una vida sostenible y
respetuosa con las personas y los ecosistemas.

Fundación Daniel & Nina
Carasso
• Pressupost
El presupuesto que destinamos a estas convocatorias es de un total de
900.000 Euros con los que podremos prestar apoyo a entre 11 y 19
proyectos de todo el Estado Español
• Sol·licitud
El plazo de solicitud está ya abierto y todos aquellos proyectos cuyas
características se ajusten a las bases tendrán de plazo hasta el 20 de
abril para presentar sus candidaturas.
Finales de junio de 2021: Publicación de la resolución de la
convocatoria

Fundación Daniel & Nina Carasso
Alimentación
Sostenible: “Del
Campo a la
Despensa:
Emprendimient
o colectivo para
acelerar el salto
de escala de la
alimentación
agroecológica”

Dirigido a iniciativas
colectivas de
transformación,
elaboración y/o
distribución de
alimentos
agroecológicos y
locales.

Proyectos cuyo núcleo
de trabajo sean cualquier
tipo de productos
alimentarios propios de
sistemas de producción
sostenible, ya sean
derivados de la
ganadería, agricultura,
pesca, apicultura o de
otras actividades
recolectivas o
extractivas, así como
otras formas de
consecución de
productos primarios.

mejorar la
sostenibilidad
económica y facilitar el
salto de escala de la
producción de pequeña
escala, agroecológica y
local.

Fomentar el papel de la
alimentación para
abordar la lucha contra
la emergencia climática
y la justicia social,
mediante prácticas más
sostenibles que
promuevan la
optimización de procesos
en términos ambientales,
la dinamización
socioeconómica del
territorio, la innovación
para aumentar la oferta

Fundación Daniel & Nina Carasso
• Iniciatives subvencionables:
Obradores compartidos: todos aquellos espacios donde varias personas o empresas
pueden preparar sus elaboraciones agroecológicas para sacarlas al mercado con un
registro sanitario.
Cocinas públicas o privadas ya existentes para su aprovechamiento como cocinas
comunitarias, destinadas a la elaboración de menús sostenibles y agroecológicos
para una determinada comunidad y, particularmente, para las personas en
situación de vulnerabilidad.
Iniciativas de logística y distribución colectivas: dirigida a centros de acopio,
plataformas de transporte compartido, espacios logísticos, supermercados
cooperativos, plataformas de venta y cualquier otro tipo de iniciativas de
distribución de productos agroecológicos y locales basadas en los principios de la
economía social y solidaria, la innovación social y la participación de los
productores en la gobernanza.

Fundación Daniel & Nina Carasso
Entidades
pertenecientes a la
economía social y
solidaria (criterios
Entidades sin ánimo
específicos en la
A qui va
de lucro
convocatoria), con
(Asociaciones,
dirigida?
vocación de impacto
fundaciones, ONGs…)
social y compromiso con
la transición hacia
sistemas alimentarios
sostenibles.
El proyecto puede ser desarrollado por una única entidad o una alianza de varias entidades,
siempre
asegurando la representación de los distintos sectores que aborda y del conjunto de actores implicados
(i.e., producción, transformación, elaboración y/o distribución).
Las entidades aliadas pueden ser:
-Otras entidades sin ánimo de lucro o pertenecientes a la economía social y solidaria con vocación de
impacto social.
- Administraciones públicas (ayuntamiento, mancomunidad, diputación, administración regional o
cualquier otra entidad incluida en el artículo 3 de la Ley 7/1985) o grupos de acción local.

Fundación Daniel & Nina Carasso
• Cuantía y duración de la ayuda
Los proyectos presentados en esta convocatoria podrán tener apoyo de la
Fundación durante un periodo máximo de dos años.
La Fundación Daniel y Nina Carasso ha asignado un total de 500.000 euros a esta
convocatoria. Con estos fondos, su objetivo es apoyar el desarrollo de entre 6 y 9
iniciativas.
Esta convocatoria se volverá a abrir en el año 2023.
Como norma general, el apoyo de la Fundación no suele superar el 67% del
presupuesto total del proyecto.En el caso particular de esta convocatoria, se
contemplará la posibilidad de aumentar el porcentaje para ayudar al desarrollo de
iniciativas innovadorasy prometedoras concapacidad de impacto y potencial para
desarrollar su auto-sostenibilidad.

ciudadaní
Fundación Daniel
& Nina
a activa
y Carasso
de una
comunida
d
artística
Componer saberes
que
para imaginar y
construir futuros
sostenibles (arte)
aborde
sus
desafíos,
utilizando

Abordamos la capacidad
investigadora de la
comunidad artística para
tejer redes de cooperación
con agentes de otras
disciplinas y con los agentes
de la sociedad en general
con el objetivo de encarar
así los retos socio-ecológicos
contemporáneos.

Buscamos situar la crisis
climática como uno de los
retos esenciales a tratar,
junto con los desafíos en
materia de justicia social
derivados de este contexto.

Fundación Daniel & Nina Carasso

A quien va dirigida?

-(A)Al menos un artista,
colectivo artístico, agente o
entidad del campo de las
artes visuales, musicales o
sonoras, artes escénicas,
performance, cine o vídeo,
arquitectura o diseño
experimental,... Se
valorarán especialmente
-(B)Al menos
una entidad,
colectivo,
proyectos
impulsados
por equipo
de investigación
agente deldecampo de
artistas no
o colectivos
lasartistas
cienciaso fundamentales
proyectos que y
experimentales,
ciencias
sean útiles para
estoshumanas
(y no y
sociales;
valorarán
de manera
sólo se
para
instituciones
complementaria
otros perfiles y agentes
culturales).
que encarnen formas de investigación
-Se admitirá
social,que
saberes
concurra
no disciplinares,
un solo agente
populares,
cuando este
aplicados,
oficios tradicionales
o
sea ya mixto,
de naturaleza
científico-artística,
es
agricultura,...
decir, que seartesanías,
compongacocina,
de agentes
en activo de los dos

ámbitos(A) y (B).
-Se requiere incluir y abrir procesos de co-diseño y participación con
las comunidades, asociaciones, organizaciones, administraciones y
agentes concernidos por la problemática ecosocial planteada, así
como con la ciudadanía en general.

Fundación Daniel & Nina Carasso
• Organizaciones que pueden solicitar la ayuda
La ayuda puede ser solicitada por cualquiera de los agentes implicados en el
proyecto, siempre que se trate de una organización sin ánimo de lucro o de personas
jurídicas pertenecientes a la economía social y solidaria.
En el caso de que no todos los agentes implicados en la alianza sean organizaciones
de este tipo, deberá demostrarse que el proyecto presentado es puramente social y
sin ánimo de lucro para todas las partes.
Se contemplan, sin pretensión de exhaustividad, las siguientes entidades:
-Universidades y centros de enseñanza superior y de investigación sin ánimo de
lucro,
-Escuelas de arte, arquitectura, diseño, facultades de Bellas Artes,
conservatorios,...
-Instituciones culturales,
-Asociaciones, fundaciones, colectivos de artistas,
-Administraciones públicas de cualquier nivel territorial.

Fundación Daniel & Nina Carasso
• Cuantía y duración de la ayuda
Los proyectos presentados en esta convocatoria podrán tener apoyo de la Fundación
durante un periodo mínimo de seis meses y máximo de tres años, comprendiendo
tanto las fases de análisis y diseño como de implementación del proyecto.
Se ha asignado un total de 400.000 euros a esta convocatoria en España. Con estos
fondos, su objetivo es apoyar el desarrollo de entre 5 y 10 iniciativas.
Esta convocatoria se volverá a abrir en el año 2023.
Se valorará positivamente que la propuesta cuente con una cofinanciación de al
menos el 30%,aunquese podrán considerar propuestas que no alcancen este
porcentaje por presentar iniciativas especialmente innovadoras, incipientes o
experimentales.
Calendario
Abierta hasta 20 abril 2021.
5 de julio de2021: Publicación de la resolución de la convocatoria

FOGAIBA. Foment de la intercooperació i la
concentració de les cooperatives, 2020

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4489336

FOGAIBA. Foment de la
intercooperació i la concentració de
les cooperatives, 2020
Ajudes al foment de la intercooperació i la concentració de
les cooperatives agràries de les Illes Balears, de l'any 2020,
destinades a donar suport als processos de reestructuració
del sector cooperatiu agroalimentari.
Cooperatives de segon gra

Grups cooperatius

DESTINAT
Convocatòria
oberta:
ARIS
El termini de presentació de sol·licituds al 30 d'abril del
2021.

Activitats subvencionables:
La concentració de l'oferta cooperativa per afavorir i
consolidar processos d'integració de cooperatives agràries,
d'acord amb els models següents:
Societats agràries de
transformació (SAT)

Societats cooperatives
agràries

-Cooperatives agràries
- Creació
i/olegalment
consolidació de cooperatives de segon grau o
constituïdes
grups cooperatius mitjançant la integració d'altres
cooperatives o SAT en funcionament.
- Fusió de cooperatives en funcionament mitjançant
l'absorció d'una o d'algunes o la creació, per fusió, d'una de

FOGAIBA.
Projectes pilot i desenvolupament de nous
productes, pràctiques, processos i tecnologies

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4455002

projecte
FOGAIBA.
pilot
que
Projectes
pilot
i desenvolupament de nous
Crear
un
productes, pràctiques, processos
i tecnologies
pugui
ser
nou
replicat i
producte,
Activitats subvencionables que tingui
procés,
un
pràctica o
impacte
tecnologi
general
a en
en el
l'àmbit
sector
CONVOCATÒRIA TANCADA (fins 21/12/2020)
Pot ser l’obren enguany.

d'una
estratègia
que
suposi un
clar
enfortime
nt d'un
determina
t sector

FOGAIBA.
Projectes pilot i desenvolupament de nous
productes, pràctiques, processos i tecnologies

• Beneficiaris:
Cooperatives, SATs, agrupacions de productors, agrupacions de
cooperatives, grup d'agricultors actius.
Els beneficiaris de la subvenció són grups de cooperació que, en el moment
de la proposta de resolució, reuneixin els requisits següents:
Estar constituïts per un grup de persones físiques o jurídiques en el qual
s'inclogui com a mínim una agrupació d'agricultors, cooperativa agrària, unió
de cooperatives o SAT, o bé s'incloguin com a mínim cinc agricultors actius.
És a dir, un grup de cooperació pot ser una única agrupació d'agricultors,
amb personalitat jurídica, o bé diversos agents cooperant per un projecte
en comú, essent en aquest cas un grup sense personalitat jurídica.

FOGAIBA. Pagament compensatori
per a zones de muntanya 2021

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4554750

FOGAIBA. Pagament compensatori
per a zones de muntanya 2021
Convocatòria oberta fins 30 abril 2021
L'objecte:
Indemnitzar als agricultors per la totalitat o una part dels costos
addicionals i les pèrdues d'ingressos, derivats de les dificultats que
planteja la producció agrícola en zones de muntanya, i evitar riscos
naturals i socials derivats de la seva falta d'ús, mantenint el paisatge
tradicional balear com a part de la seva riquesa social i natural.
Superfície mínima per a poder obtenir l’ajuda: 14,5 hectàrees

FOGAIBA. Pagament compensatori
per a zones de muntanya 2021
Beneficiaris:
Les persones físiques o jurídiques que en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda:

Siguin agricultors
en actiu

Siguin titulars
d'una explotació
agrària inscrita
en el Registre
Interinsular
Agrari (RIA)

Tinguin la
consideració
d'agricultors no
pluriactius (en
funció del que
recull a la
convocatòria
l’annex V
Agricultor
Pluriactiu)

FOGAIBA. Pagament compensatori
per a zones de muntanya 2021
• Activitats subvencionables
Les superfícies agrícoles indemnitzables són les que s'especifiquen en els punts
següents:
- Superfícies de cultius permanents, cereals, pastures permanents i altres conreus
herbacis en secà, excepte hortícoles, declarades com a tals a la sol·licitud única.
- Superfícies de cultius permanents, cereals i altres conreus herbacis en reguiu i
hortícoles, declarades com a tals a la sol·licitud única.

• Import:
Import màxim de la convocatòria mil euros (1.000,00 €) amb càrrec als
pressupostos del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
de l'any 2021, quantia que es podrà incrementar amb crèdits que es puguin
destinar a aquesta finalitat.

Ajudes Leader. Mallorca Rural

http://leadermallorca.com/uploads/6132/files/
Bases%20convocat%C3%B2ria.pdf
Convocatòria tancada 21-12-2020

Ajudes Leader. Mallorca Rural
• L’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca té
com a objectiu final la promoció del desenvolupament de la zona rural de
Mallorca, creant ocupació i activitat econòmica sostenible
• Els projectes objecte de subvenció es localitzaran a la zona elegible de
l’Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu 2014-2020 de Mallorca,
que està constituïda pels municipis següents:
Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola,
Campanet, Campos, Consell, Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs,
Fornalutx, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Mancor de la Vall, Maria de la
Salut, Montuïri, Petra, Porreres, sa Pobla, Puigpunyent, Sencelles, Sant Joan,
Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Selva, Sineu, Sóller, Valldemossa i
Vilafranca de Bonany.

Ajudes Leader. Mallorca Rural
Beneficiaris
e.
Associacion
so
fundacions
de caràcter d.
Comunitats
preferentm
de béns o
ent local,
que no altres
entitats de
tinguin fins
lucratius tipus

comunal
que, encara
que no
tinguin
personalitat
jurídica,
puguin dur

a. Persones
físiques,
que siguin
empresaris
individuals
o vagin a
ser-ho a
través del
projecte
presentat.

b.
Societats
Mercantils
amb un
màxim de
c. Societats deu
Agràriestreballador
de
Transformaci s.
ó,
Cooperatives
, Societats
Laborals i
qualsevol
altra entitat
associativa o
societària
amb

Ajudes Leader. Mallorca Rural
• Quantia:
1. La intensitat de l’ajuda serà:
- del 80% dels costos elegibles en el cas de projectes no productius (consisteixen
en despeses o inversions en béns o serveis públics o que no poden ser objecte de
venda i aquells prestats per entitats públiques en l'exercici de les seves funcions
pròpies).
- del 50% en el cas de projectes productius (producció de béns o serveis privats
destinats a la venda o els que poden ser comercialitzats o que augmentin el valor
de propietats de titularitat privada)
- sense superar, en cap cas, un import total de 20.000 euros.
2.Per poder sol·licitar les ajudes, la inversió auxiliable ha de tenir un pressupost
mínim de 7.000 euros, excepte els projecte formatius, per als quals serà suficient
un pressupost mínim de 5.000 euros.

Consell de Mallorca. Projectes
empresarials dones.

Departament
de presidència

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=59790

Consell de Mallorca. Projectes
empresarials dones.
• Ajuts a projectes empresarials singulars que contribueixen a transformar el
model econòmic i social liderats per dones.
Concessió d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable als projectes
empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i
social liderats per dones de l’illa de Mallorca.

Termini:
Es va publicar 17 desembre 2020
Es mantindrà obert el termini fins que s’exhaureixi el crèdit disponible per tant,
la convocatòria es mantindrà oberta fins que es dicti i es publiqui una resolució a
aquest efecte. CONVOCATORIA OBERTA

Consell de Mallorca. Projectes
empresarials dones.
Destinataris
a) La dona treballadora autònoma, donada d'alta o que es donarà
d'alta en el termini d'un mes, des de la notificació de la resolució de
la concessió, com a treballadora autònoma en el Règim Especial de
Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA).
b) Les organitzacions empresarials amb qualsevol forma jurídica
fundades o liderades per dones, és a dir, amb presència exclusiva de
dones en el Consell de direcció o en el Consell d'Administració. Si
l'organització empresarial té plantilla, aquesta ha d'estar formada
mínim en un 60 % per dones.

Consell de Mallorca. Projectes
empresarials dones.
• Activitats finançables:
Es consideren les següents despeses:
- El lloguer del local que ocupa l’empresa, comerç o autònoma.
- Les nòmines del personal.
- Despeses de subministrament i totes aquelles despeses necessàries pel
funcionament del negoci.
- Despeses de constitució de l’organització empresarial i d’alta en el RETA.
- Drets de traspàs, patents.
• Durada i terminis:
Els projectes han de tenir una durada mínima de 6 mesos i màxima de 2 anys. Els
projectes que no estiguin iniciats en el moment de la presentació de la sol·licitud
s’han d’iniciar en el termini de tres mesos a comptar des de la notificació de la
resolució de la concessió de l’ajut.

Consell de Mallorca. Projectes
empresarials dones.
IMPORT:
Projectes d'un import mínim de 10.000,00 € màxim de 100.000,00 €. Els ajuts es composen d'un tram
reemborsable i d'un tram no reemborsable.
El tram reemborsable (TR) correspon a la part en forma de crèdit, amb un tipus d'interès 0 %, a
retornar en un termini màxim de 7 anys.
El tram no reemborsable (TNR) té la forma de subvenció i es calcula en funció de la part d'inversió
elegible del projecte, amb la cobertura màxima d'un 40 % del pressupost total del projecte aprovat.
Condicions del tram reemborsable
Tipus d’interès: 0%
Carència: no es preveu
Termini màxim de devolució : 7 anys
Amortització: quotes constants mensuals

Consell de Mallorca. Projectes
cinematogràfics i audiovisuals

Departament de
Cultura, Patrimoni i
Política Lingüística.

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=49862

Consell de Mallorca. Projectes
cinematogràfics i audiovisuals
• Ajuts de minimis per als projectes cinematogràfics i audiovisuals
Objectius:
- promoure la producció cinematogràfica i audiovisual, fomentant un teixit
cultural cinematogràfic de Mallorca i, en conseqüència, es creïn productes
de qualitat destinats als mercats nacionals i internacionals.
- recolzar l’organització a Mallorca de festivals, mostres i cicles
cinematogràfics destinats a enriquir, promocionar i difondre el panorama
de la cultura audiovisual de la nostra illa
• Convocatòria Tancada
Darrera actualització 5/3/2020 si surt cada any potser estan a punt
d'obrir….

Consell de Mallorca. Projectes
cinematogràfics i audiovisuals
• Destinataris:
Persones que estant donats d’alta en un epígraf de l’IAE del sector de producció
audiovisual, compleixin els requisits següents:
· Persones físiques (autònoms o empresaris individuals) residents a Mallorca a la
data de publicació al BOIB de l’extracte d’aquesta convocatòria.
· Persones jurídiques que tinguin el seu domicili fiscal a Mallorca o, essent nacionals
d’un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu,
tinguin un establiment operatiu a Mallorca, abans de la publicació d’aquesta
convocatòria.
· Comunitats de bens que desenvolupin la seva activitat a Mallorca.

Consell de Mallorca. Projectes
cinematogràfics i audiovisuals
Línies i imports:
• Línia 1: producció pròpia de curtmetratges, tant de ficció com animats. 4.000,00 €

• Línia 2: producció pròpia de documentals. 20.000,00 €

• Línia 3: desenvolupament de guions per a curtmetratges, llargmetratges documentals i llargmetratges de ficció.

• Línia 4: festivals i mostres de cinema i audiovisual d'interès cultural i alt impacte de públic i sectorial, amb un pressupost superior a 60.000 euros. 20.000,00 €

• Línia 5: festivals, mostres i cicles de cinema i audiovisuals d'interès cultural, amb un pressupost de fins a 60.000 euros.: 5.000,00 €.

Consell de Mallorca. Promoció
economia local i producte de Mallorca

Departament de
Promoció Econòmica i
Desenvolupament Local.

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=57768

Consell de Mallorca. Promoció
economia local i producte de Mallorca
Actuacions subvencionables:

a) Les fires i
mostres
comercials que
promocionin el
petit i mitjà
comerç i els
productes de
Mallorca (Línia
1 ).

b) Les activitats
de tipus cultural,
gastronòmiques i
artístiques amb la
condició que
tinguin
repercussió
degudament
justificada al
projecte per a la
promoció de
l'economia local i
el producte de
Mallorca (Línia
1 ).

c) Projectes de
promoció,
formació i
sensibilització en
matèria
d'economia social
i sostenible (Línia
1).

d) Les activitats
dirigides al foment
de l'emprenedoria
empresarial i la
cooperació
empresarial dins
l'àmbit local. S'hi
inclouen projectes
de formació,
reciclatge i
adaptació a les
exigències del
mercat,
d'assessorament i
suport tècnic,
networking,,
projectes de
sensibilització per a
la promoció del
comerç i el producte
de Mallorca (Línia
3).

e) Els
projectes de
dinamització
, formació i
promoció
comercial
del petit i
mitjà comerç
local i/o del
producte de
Mallorca.
Campanyes
de promoció
de
compliment
de mesures
de seguretat

Consell de Mallorca. Promoció
economia local i producte de Mallorca
Beneficiaris:
a) Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre (Línia 1).
b) Societats cooperatives ( Línia 1).
c) Microempreses, segons la Recomanació de la Comissió Europea 2003/361/CE, de 6 de
maig, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses, DOUE de 20 de
maig de 2003 ( Línia 1).
d) Ajuntaments de l'illa de Mallorca (Línia 3).
e) Associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d'actuació insular i
federacions d'associacions empresarials del petit i mitjà comerç amb àmbit d'actuació
insular. (Línia 4).
f) Corporacions de dret públic que tinguin com a finalitat la promoció i la defensa dels
interessos generals del comerç i la industria (línies 1 i 4).

Consell de Mallorca. Promoció
economia local i producte de Mallorca
• Quantia
Línia 1: 383.000,00€
Línia 3: 38.000,00 €
Línia 4: 79.000,00€
Convocatòria Tancada:
• Anterior era per actuacions realitzades en el període comprès entre l'1
de juliol de 2019 i el 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos).
• Possibilitat que surti en 2021

Consell de Mallorca. Participació
ciutadana i acció comunitària
Departament de
Promoció
Econòmica i
Desenvolupamen
t Local
Convocatoria
tancada al febrer
2020.

https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=63127

Consell de Mallorca. Participació
ciutadana i acció comunitària
• Objecte de la subvenció:
Afavorir el treball conjunt entre administracions locals i ciutadania implicant aquesta en la
presa de decisions i/o en l'avaluació de les polítiques públiques.
Implicar persones i col·lectius en la transformació de la seva comunitat.
Millorar els canals de participació ciutadana.
Incidir en la cultura de la participació ciutadana.
Augmentar el nivell de participació real de la ciutadania a les entitats i als òrgans de govern.
Promoure les sinèrgies i el treball en xarxa entre entitats, administració i ciutadania.
Fomentar el treball en xarxes ciutadanes i mitjançant la col·laboració associativa.
Propiciar espais (reals o virtuals) oberts al debat, intercanvi d'idees i elaboració de
propostes.
Potenciar el teixit social i veïnal i la dinamització de la vida col·lectiva als barris o municipis.
L'educació, sensibilització i formació en participació ciutadana.

Consell de Mallorca. Participació
ciutadana i acció comunitària
• Línies d’actuació i pressupost
a) Línia 1: Projectes de participació d'entitats d'administració local: setanta mil euros (70.000,00 €)
b) Línia 2: Projectes de participació d'entitats sense ànim de lucre: trenta mil euros (30.000,00 €)
c) Línia 3: Projectes de promoció del voluntariat i d'intervenció en la crisi sanitària d'entitats de voluntariat: trenta mil euros (30.000,00€)

• Quantia
Pot ser fins a un màxim del 100 % del pressupost previst per a l'activitat o projecte i no pot superar les quanties següents:
• - Per a la línia 1: 9.000 €
• - Per a la línia 2: 5.000 €
• - Per a la línia 3: 5.000 €

• Beneficiaris:
Línia 1. Les entitats d'administració local de Mallorca de menys de 60.000 habitants.
Línia 2. Les entitats sense ànim de lucre inscrites de forma definitiva en el registre corresponent el dia de la publicació d'aquesta
convocatòria.
Línia 3. Les entitats de voluntariat que compleixin els requisits establerts en la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes
Balears.

Consell de Mallorca.
Altres subvencions
• Programa per restaurar el patrimoni històrico-industrial.
Promoure la restauració i la posterior posada en funcionament dels
elements del patrimoni historicoindustrial de Mallorca (molins,
sínies, tafones i cellers, salineres, màquines, carros i/o altres estris
relacionats amb la indústria i/o l'agricultura). El Consell Insular de
Mallorca es farà càrrec de redactar el projecte tècnic de
restauració, així com de la mà d'obra per executar els projectes.
Beneficiaris: Les persones físiques i jurídiques propietàries del bé
que es vol restaurar.
Convocatòria TANCADA des de 2017.
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=18585

Consell de Mallorca. Altres
subvencions
• Subvencions a les entitats locals per donar suport a la joventut.
Totes les activitats subvencionades han d'anar destinades a joves o,
com a mínim, el cinquanta per cent de les persones usuàries o
destinatàries dels serveis i programes han de ser joves,
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.
Destinataris: Els ajuntaments de Mallorca amb una població igual o
inferior a 20.000 habitants.
Convocatòria TANCADA
https://seu.conselldemallorca.net/web/seu

Consell de Mallorca. Altres
subvencions
• Subvencions per a activitats d'educació ambiental a favor d'entitats
sense ànim de lucre 2020
Projectes de sensibilització, formació i informació sobre problemes
ambientals. Estimular hàbits i conductes i col·lectives més respectuoses
amb el medi ambient. Divulgació, mitjançant l'elaboració i la distribució de
material, sobre els valors i els problemes del medi ambient.
Els eixos temàtics prioritaris darrera convocatòria són: l'aigua, els residus,
el consum responsable i la biodiversitat.
Destinataris: Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes, que
promouen i duen a terme activitats esmentades a l'objecte dins l'àmbit
territorial de les Illes Balears.
Convocatòria TANCADA a l’agost 2020.
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/4287758

Consell de Mallorca.
Altres subvencions
• Convocatòria de subvencions per al finançament de projectes d'animació sociocultural (oci i
tempslliure, i desenvolupament comunitari)
Departament de Presidència
Projectes d'animació sociocultural duts a terme per entitatsassociatives, fundacions, cooperatives
i altres institucions, sense ànim de lucre.
Foment d’activitats per a:
a) Dinamitzar la vida cultural, estimular i promoure l'associacionisme, i la participació social en
l'àmbit comunitari.
b) Promoure la vida sociocultural en el teixit social del barri o del poble.
c) Impulsar la integració sociocultural dels col·lectius amb necessitats especials.
d) Afavorir la interculturalitat.
Convocatòria TANCADA
Va sortir l'1 de febrer de 2020. POTSER ESTÀ A PUNT DE SORTIR
http://www.ajalgaida.net/wms/ofo/imgdb/archivo_adj341833.pdf

Consell de Mallorca.
Altres subvencions
• Subvencions per a les activitats culturals de les associacions 2020
Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística
Fomentar i dinamitzar la cultura de Mallorca amb activitats culturals no incloses
dins cap altra convocatòria de subvencions.
Destinataris: Les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre amb
domicili social, establiment principal, sucursal o delegació a Mallorca.
Convocatòria TANCADA
A punt de sortir
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=48896

Consell de Mallorca.
Altres subvencions
• Subvencions per inversions per a la millora de la competitivitat en
matèria d’artesania de Mallorca per a l’any 2020
Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
Incentivar les inversions en instal·lacions i tallers, les adquisicions
d'immobilitzat, els projectes de pàgines web i altres actuacions dirigides a
millorar la competitivitat i la modernització del sector artesanal de
Mallorca.
Destinataris: Les empreses, les comunitats de béns, les persones
autònomes, les associacions i el personal assalariat.
Convocatòria TANCADA
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=50425

Obra Social La Caixa

Convocatòria OBERTA

https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1682613/bases-accion-social-ambitorural-2021.pdf/208c30a9-dca3-03a4-4153-ac6c8b70ec9f?t=1612201635829

Obra Social La Caixa. Acció social
àmbit rural
Objectiu:
Promover proyectos en el medio rural, adaptados a sus características
territoriales y necesidades sociales, para mejorar las condiciones de vida y
generar oportunidades para las familias, la infancia y la adolescencia, las
mujeres, las personas mayores y las personas en riesgo de exclusión social.

Ámbitos de actuación:
- Infancia y juventud.
- Autonomía personal y atención al envejecimiento, a la discapacidad y a la
enfermedad.
- Desarrollo sociolaboral.
- Comunidad local y cohesión social.

Obra Social La Caixa. Acció social
àmbit rural
Beneficiarios:
•Entidades sin ánimo de lucro
•Entidades de la economía social en cuyos estatutos conste
explícitamente, entre las finalidades indicadas, que su principal
objetivo es el interés social o la cohesión social.
Duración y presentación:
Los proyectos solicitados deberán tener una duración de 12 meses y
se podrán presentar como proyectos:
•Individuales: la cantidad solicitada no podrá ser superior a 40.000
€. •Partenariados: la cantidad solicitada no podrá ser superior a
60.000 €.

Obra Social La Caixa. Acció social
àmbit rural
• Cuantías:
•Individuales: la cantidad solicitada no podrá ser superior a 40.000 €.
•Partenariados: la cantidad solicitada no podrá ser superior a 60.000 €.
• La cantidad solicitada no podrá superar el 75 % del coste total del proyecto. En el caso de
que el proyecto sea seleccionado, la entidad se compromete a aportar como mínimo el 25 %
del coste total del proyecto según el presupuesto presentado, independientemente del
importe de la ayuda otorgada.

• Calendario:
1ª etapa: Del 7 de abril al 4 de mayo de 2021, a las 17 h.
2ª etapa: Del 23 de junio al 20 de julio de 2021, a las 17 h.
La resolución de la convocatoria se realizará durante el mes de noviembre del 2021, a través
de la aplicación de convocatorias.

Obra Social La Caixa. Acció social
àmbit rural
Ejes de acción principales:
• La adaptación al territorio en el que se implantarán en cuanto a
localización, extensión, población objetivo, necesidad o reto al que responden
• La acción coordinada, mediante alianzas formales, entre entidades sociales,
empresas y administraciones públicas para favorecer la transversalidad y la acción
integral
• La generación y el mantenimiento de servicios y actividades esenciales para
garantizar la calidad de vida de las personas
• La integración de realidades sociales que contribuyan a generar sentido de
comunidad: infancia, jóvenes, personas mayores, población inmigrante, etc.
• La sostenibilidad en sus dimensiones económica, social y ambiental y la
reproductibilidad para favorecer la puesta en marcha de iniciativas iguales o
similares en otras zonas

Obra social La Caixa

Convocatòria OBERTA

https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/1682613/bases-interculturalidad-accionsocial-2021.pdf/307babaa-b47d-8981-7410-6262b2f00829?t=1612201638300

Obra social La Caixa.
Interculturalitat i Acció Social
• Objetivo:
Contribuir a la construcción de una sociedad más diversa e inclusiva,
fomentando proyectos educativos y de intervención social para la
mejora de la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social
que contribuyan a construir una sociedad inclusiva, plural y cohesionada.
Ámbitos de actuación:
• Gestión de la diversidad y mediación comunitaria
• Procesos comunitarios participativos y sostenibles, mediante
metodologías que potencien el trabajo en red
• Programas educativos y de prevención de conductas relacionadas con
las adicciones y la violencia

Obra social La Caixa.
Interculturalitat i Acció Social
Beneficiarios:
• Entidades sin ánimo de lucro
• Entidades de la economía social en cuyos estatutos conste
explícitamente, entre las finalidades indicadas,
que su principal
objetivo es el interés social o la cohesión social
• Administraciones públicas o entidades que forman parte del
sector público

Obra social La Caixa.
Interculturalitat i Acció Social
Líneas prioritarias
• Iniciativas comunitarias en salud y educación como herramientas
vertebradoras de cohesión social
• Capacitación de personas que actúen en la comunidad como agentes de
cambio
• Acciones desarrolladas desde la prevención, la regulación, la resolución y la
transformación de la conflictividad
Enfoque para las líneas prioritarias:
se valorarán los proyectos que propongan un diseño e implementación de
procesos comunitarios participativos, que sitúen a las personas en el centro del
trabajo comunitario, mediante metodologías innovadoras y la acción
comunitaria, y que sean sostenibles en el tiempo y en el espacio.

Obra social La Caixa.
Interculturalitat i Acció Social
Calendario:
El registro de usuarios se abrirá el 26 de enero de 2021.
El plazo de presentación de proyectos estará abierto entre el 23 de
junio de 2021 a las 12 h y el 20 de julio de 2021 a las 17 h.
La resolución de la convocatoria se realizará durante el mes de
noviembre del 2021, a través de la aplicación de convocatorias.

Obra social La Caixa.
Interculturalitat i Acció Social
Quantía:
•Individuales: la cantidad solicitada no podrá ser superior a 40.000 €.
•Partenariados: la cantidad solicitada no podrá ser superior a 60.000 €.
La cantidad solicitada no podrá superar el 75 % del coste total del proyecto. En el
caso de que el proyecto sea seleccionado, la entidad se compromete a aportar
como mínimo el 25 % del coste total del proyecto según el presupuesto
presentado, independientemente del importe de la ayuda otorgada. En el caso de
las fundaciones corporativas, la cantidad solicitada no podrá ser superior al 50 %
del coste total del proyecto y la entidad se compromete a aportar como mínimo
el 50 % del coste total del proyecto según el presupuesto presentado.

Altres
• Convocatòria europea: To Farm to Fork (Ecoregions)
• UIB Saludable i sostenible. Fan tallers, cursos... Opció de participar-hi o
fer propostes.
• Ajudes de la fundació Guillem Cifre de Colonya (entre 500 i 1000 euros)
per a associacions i entitats.
• Direcció General de Sobirania Alimentaria:
No tenen ajudes directes però poden recolçar projectes específics que
vagin en la línia de la sobirania alimentària i el producte local.

Moltes gràcies
☺

