FITXA DE VALORACIÓ_GAL
EIXOS

DESCRIPCIÓ

CRITERIS DE SELECCIÓ

PUNTUACIÓ (MÀX.) PUNTUACIÓ (MÀX.)

Creació de llocs de
treball

OCUPACIÓ

Valoració del nombre de llocs de
treball creats i consolidats

Ocupació

40

Manteniment de
llocs de treball

PERFIL
DEL SOL·LICITANT

Valoració del perfil del sol·licitant o
socis de l'empresa segons sigui jove,
major de 45 anys o dona

Perfil del
sol·licitant

INNOVACIÓ

VIABILITAT TÈCNICA I
ECONÒMICA

REEQUILIBRI
TERRITORIAL

Valoració de la innovació en
processos, productes, serveis,
metodologia i/o social
Valoració de la innovació en l'ús de
les TIC en l'empresa
Valoració de l'experiència i formació
de l'empresa o socis de l'empresa en
relació amb la inversió sol·licitada
Valoració de l'acreditació de la
viabilitat econòmica i de les fonts de
finançament de la inversió

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

Innovació

Innovació en
processos,
productes, serveis
o metodologia

Reequilibri
territorial

Valoració de la promoció, elaboració,
transformació i/o comercialització de
productes o serveis del territori
(endògens)
EIX DE DIVERSIFICACIÓ
Valoració de producte ecològic o
ECONÒMICA
circuit curt de comercialització, en
cas de sector agroalimentari.
Valoració de sinèrges amb el sector
agroalimentari, en el cas de sector
turístic.
Valoració que no existeixi la mateixa
activitat al municpi
ECONOMIA
AUTÒCTONA

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

Economia
autòctona

Valor afegit

Innovador en el
municipi
Compres
realtizades al
territori

COOPERACIÓ
INTEREMPRESARIAL

Valoració de la col·laboració amb
altres actors territorials amb
l'objectiu d'afavorir polítiques de
promoció, formació i treball conjunt
Valoració de l'adhesió a una
associació sectorial del territori

Cooperació
interempresarial

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Valoració de l'existència de convenis
formalitzats (o en procés) amb
centres formatius per acollir
treballdors en formació i pràctiques

ARTESANIA NO
ALIMENTÀRIA

Valoració del carnet d'artesà o
mestre artesà

Artesania no alimentària

PROJECTES TRACTORS
DEL TERRITORI

Valoració de projectes models de
bones pràctiques

Projectes models a seguir de bones
pràctiques

Sumatori màxim

20

30

15

Altres

15

20

Creació d'una nova activitat

20

Ampliació o millora d'activitat en funcionament

10

La puntació s'assigna de forma proporcional a l'import de la inversió destinada
a l'estalvi, eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en relació amb el
total de la inversió elegible.

20

Innovació en processos, productes, serveis o metodologia i/o social que
cobreixi necessitats del territori.

10

10
20

Foment de l'ocupació i emprenedoria.
Atraure i retenir talent al territori.

Foment de l'ocupació i emprenedoria
Avançar cap a un territori més sostenible en l'àmbit
mediambiental, fomentant l'economia verda i mitigant el
canvi climàtic.
Atraure i retenir talent al territori.
Millora de la competitivitat de les empreses, especialment
dels sectors agroalimentari i turístic.
Foment de la innovació empresarial i territorial.
Foment de l'ocupació i l'emprenedoria, especialment en
esl sectors agroalimentari i tursístic.

Atraure i retenir talent al territori

40

40

20

Afavorir el reequilibri territorial

10

20

50

20

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

10
10
20
10

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

20

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

10

Experiència del sol·licitant en el sector del projecte

20

Formació del sol·licitant en el sector del projecte

20

Acreditació de la viabilitat econòmica de la inversió

20

Acreditació de les fonts de finançament

20

Municipis de menys de 2.000 habitants

40

Municipis entre 2.000 i 5.000 habitants

20

Municipis de més de 5.000 habitants

10

Sector agroalimentari

20

Sector turístic

20

Promoció, elaboració transformació i/o comercialització de productes o
serveis del territori (endògens)

10

Sector agroalimentari: producte ecològic o circuit curt de comercialització

10

Sector turístic: sinèrges amb el sector agroalimentari del territori

10

Cap activitat al municipi on es realitza la inversió

10

Compres realtizades al territori per part de l'empresa

10

Serveis contractats al territori per part de l'empresa

10

Certificació (o en procés) de la marca Terres de l'Ebre Reserva de la Biosfera

20

Col·laboració o participació en altres projectes d'àmbit territorial

10

Col·laboració amb altres actors territorials amb l'objectiu d'afavorir polítiques
de promoció, formació i treball conjunt

10

Adhesió a una associació sectorial del territor

10

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

20
10

Col·laboració amb
altres actors
territorials

Adhesió a una
associació
sectorial del
territori
Existència de convenis formalitzats (o
en procés) amb centres formatius per
acollir treballdors en formació i
pràctiques

15

15

40

Serveis contractats
al territori

Certificació (o en
Valoració de l'adhesió o en procés
procés) de la
SINÈRGIES AMB ALTRES d'adehsió a la marca Terres de l'Ebre Sinèrgies amb altres marca Terres de
Reserva de la Biosfera
l'Ebre Reserva de
PROJECTES O
projectes o
la Biosfera
PROGRAMES
programes
Col·laboració o
ESTRATÈGICS DEL
estratègics del
Valoració de la col·laboració o
participació
en
TERRITORI
territori
participació en altres projectes
altres projectes
d'àmbit territorial
d'àmbit territorial

10

Dona, jove (menor de 40 anys) o major de 45 anys

80

Sector d'activitat
econòmica

Diversificació
econòmica

30

40

Municipis de més
de 5.000 habitants
Valoració dels sectors agroalimentari
o turístic

20

Manteniment de 3 de treball "altres"

10

Viabilitat
econòmica
Municipis de
menys de 2.000
habitants
Municipis entre
2.000 i 5.000
habitants

10

Creació de 2 llocs de treball "altres"

5

10

Viabilitat tècnica
Viabilitat tècnica i
econòmica

40

Creació d'un lloc de treball "altres"

10

20

Innovació en l'ús
de les TIC

30

Creació de 3 llocs de treball dona, jove o major de 45 anys

Manteniment de 2 llocs de treball "altres"

30

20

20

Manteniment d'un lloc de treball "altres"

30

20

PUNTUACIÓ

Creació de 2 llocs de treball dona, jove o major de 45 anys

Manteniment de 3 llocs de treball dona, jove o major de 45 anys

20

Altres
Valoració de creació d'activitat o
Creació
MODALITAT DEL
Modalitat
ampliació o millora d'activitat en
Ampliació o
PROJECTE
del projecte
funcionament
millora
MITIGACIÓ I
Valoració de l'estalvi, eficiència
Contribució a l'estalvi, eficiència
ADAPTACIÓ AL CANVI energètica i l'ús d'energies renovables energètica i l'ús d'energies renovables
CLIMÀTIC
de la inversió

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

Foment de l'ocupació i emprenedoria, especialment ens
Creació de 3 de treball "altres"
els sectors agoralimentari i turístic.
Manteniment d'un lloc de treball dona, jove o major de 45 anys
Atraure i retenir talent al territori.
Manteniment de 2 llocs de treball dona, jove o major de 45 anys

40

Dona, jove (menor
de 40 anys) o
major de 45 anys

ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

10
Diversificació productiva del territori.
Fomentar la promoció, elaboració, transformació i
comercialització de productes i serveis del territori.

20
10

Millora de la qualificació professional i l'especialització en Existència de convenis formalitzats (o en procés) amb centres formatius o
el territori.
administracions públiques per acollir treballdors en formació o pràctiques

20

20

5

5

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

Obtenció del carnet d'artesà o mestre artesà

15

15

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

Projectes models a seguir de bones pràctiques que acreditin l'obtenció de
premis, reconeixements socials, beques, etc.

400

400

20

5
15

400

