FITXA DE VALORACIÓ_GAL
EIXOS

OCUPACIÓ

ECONOMIA
AUTÒCTONA

PERFIL
DEL SOL·LICITANT

MODALITAT DEL
PROJECTE

CRITERIS DE SELECCIÓ
Valoració del nombre de llocs de
treball creats i consolidats

Valoració de les compres realitzades
al territori
Valoració dels serveis contractats al
territori

Valoració del perfil del sol·licitant

Valoració de la modalitat del projecte

DESCRIPCIÓ

Ocupació

Economia
autòctona

Perfil del
sol·licitant

Modalitat
del projecte

Creació de llocs de
treball
Manteniment de
llocs de treball
Compres
realtizades al
territori

PUNTUACIÓ
(MÀX.)

20

Valoració de la innovació en l'ús de
les TIC

Innovació

VIABILITAT TÈCNICA I
ECONÒMICA

Valoració de l'acreditació de la
viabilitat econòmica i de les fonts de
finançament de la inversió

Viabilitat tècnica i
econòmica

REEQUILIBRI
TERRITORIAL

Valoració del nombre d'habitants del
municipi on es realitza la inversió

Reequilibri
territorial

20
40
20

Valoració de projectes models de
bones pràctiques

PROPORCIONALITAT

PUNTUACIÓ

Creació d'un lloc de treball dona, jove o major de 45 anys

20

Creació d'un lloc de treball "altres"

15

Manteniment d'un lloc de treball dona, jove o major de 45 anys

15

Manteniment d'un lloc de treball "altres"

10

Compres realtizades al territori per part de l'entitat

20

Serveis contractats al territori per part de l'entitat

20

Associació o fundació (>50% ens públics), Consell Comarcal o Consorci

80

Foment de l'ocupació i emprenedoria

Ajuntament i EMD

60

Ajuntament i EMD

60

Infraestructures
que generin
activitat
econòmica i
ocupació

90

Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació

90

Recuperació del
patrimoni cultural

Contribució en l'ús
de les TIC

Viabilitat
econòmica del
projecte
Acreditació de les
fonts de
finançament
Municipis de
menys de 2.000
habitants
Municipis entre
2.000 i 5.000
habitants

Projectes models a seguir de bones
pràctiques

Sumatori màxim

Diversificació productiva del territori.
Fomentar la promoció, elaboració, transformació i comercialització
de productes i serveis del territori.

80
80

90

80

Foment de l'ocupació i emprenedoria.
Avançar cap a un territori més sostenible en l'àmbit mediambiental,
Recuperació del patrimoni cultural i natural
fomentant l'economia verda i mitigant el canvi climàtic.

70

10

70

Innovació en l'ús de les TIC a l'entitat

10

Acreditació de la viabilitat econòmica de la inversió

50

50

Acreditació de les fonts de finançament

50

40

Municipis de menys de 2.000 habitants

40

Municipis entre 2.000 i 5.000 habitants

30

Municipis de més de 5.000 habitants

20

Projectes models de bones pràctiques

20

10

Atraure i retenir talent al territori.
Foment de la innovació empresarial i territorial.

50

40

80

Infraestructures per la mitigació i adpatació al canvi climàtic

100

Municipis de més
de 5.000 habitants
PROJECTES TRACTORS
DEL TERRITORI

Atraure i retenir talent al territori.
15

Infraestructures
per la mitigació i
adpatació al canvi
climàtic

INNOVACIÓ

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

20

Serveis contractats
al territori
Associació,
fundació, Consell
Comarcal o
Consorci

PUNTUACIÓ
(MÀX.)

Atraure i retenir talent al territori

30

Afavorir el reequilibri territorial

20

20

20

400

400

Augmentar l'estima de la població pel territori i identificació dels
seus valors.

400

