


AJUDES LEADER
MALLORCA 2022

Fotocòpia del NIF o CIF
Fotocòpia del document de constitució de l’entitat i estatuts
socials degudament inscrits (o certificat d’inscripció dels
documents esmentats) i acreditació de la representació de
la persona que signa la sol·licitud.
Declaració expressa de totes les ajudes i subvencions
sol.licitades a qualsevol institució en relació al mateix
projecte.
Memòria descriptiva del projecte, que detalli:

Còpia del projecte bàsic, en cas de realitzar obra major.
Plànols o croquis on figuri l’emplaçament de les inversions.
Pressuposts o factures proforma de les inversions objecte
d’ajuda. S’han de presentar 3 pressuposts quan les quanties
superin els 15.000 € en cas de subministrament de béns i
serveis, i 40.000 € en cas d’execució d’obra.
Sol·licitud de llicència d’obres, si és el cas.
Documentació justificativa del compliment dels criteris de
puntuació (Annex II de les Bases), si és el cas.
Autorització al FOGAIBA perquè pugui comprovar que el
beneficiari es troba al corrent dels pagaments de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
Pressupost de les actuacions a realitzar, amb l’IVA
desglossat.

Juntament amb la sol·licitud s’han de presentar els document
següents, si és el cas:

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 

Realitzar les inversions o activitats auxiliables durant el termini
establert, que no podrà superar la data d’1 de desembre de
2023.
Justificar les despeses relacionades amb la inversió en els
termes prevists.
Mantenir les inversions almenys 5 anys des de la data de
pagament de l’ajuda.
Sotmetre’s als controls que es duguin a terme per part de
l’administració.
Atendre els requeriments de Mallorca Rural per al seguiment i
avaluació del projecte.
Complir els compromisos adquirits per a la concessió de
l’ajuda.

 

Aquestes ajudes són incompatibles amb altres ajudes
cofinançades amb fons de la Unió Europea per als mateixos
projectes.

OBLIGACIONS DEL BENEFICIARIS

INCOMPATIBILITAT DE LES SUBVENCIONS

GUIA ÚTIL

- Dades i descripció del promotor i del projecte: antecedents,
justificació i solvència tècnica.
- Funcionament del projecte i perfil de la població beneficiaria.
- Objectius.
- Implicacions agràries, ambientals i socials, si és el cas.
- Inversions a realitzar i necessitats que les justifiquin.
- Viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
- Repercussions en l’ocupació, si és el cas (creació o consolidació
de llocs de treball)

 


