
 

 
Ajudes LEADER – Convocatòria 2019 

  
 
Què és LEADER?  LEADER és un programa d’ajudes recollides en el Programa de 
Desenvolupament Rural 2014-2020 i co-financiades pel Fons Europeu de Desenvolupament 
Rural (FEADER), la Generalitat Valenciana i el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient.  

El seu objectiu és fomentar una economia més diversificada i competitiva, crear llocs de treball 
i millorar la qualitat de vida de la població del medi rural. En definitiva, fer del món rural un lloc 
atractiu per a viure.  

Els projectes a subvencionar han d’estar localitzats en els municipis inclosos en l’àmbit territorial 
considerat rural per l’ordre d’ajudes, entre els quals es troba el municipi de Beneixama per les 
seues característiques de ruralitat.  

Com són les ajudes? Es tracta de subvencions a fons perdut, d’un percentatge sobre el total de 
la inversió realitzada pel beneficiari.  

Qui pot beneficiar-se de les ajudes? Poden ser beneficiaris les persones físiques o jurídiques 
que executen accions incloses en la Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu del GAL 
Rural Muntanya d’Alacant.  

Quins sectors o activitats poden rebre ajudes? Pràcticament qualsevol sector econòmic del 
medi rural pot rebre ajudes de LEADER: agroalimentació, turisme, restauració, serveis a la 
població, artesania, noves tecnologies, forestal, etc.  Les inversions subvencionables són les 
destinades a crear, modernitzar o ampliar empreses. Així, podrien en principi subvencionar-se 
la rehabilitació/adequació d’immobles, la compra d’equipament, maquinaria, mobiliari i 
ferramentes, els projectes tècnics necessaris, programes informàtics, llicències, etc.  

Quines ajudes es poden rebre? Les ajudes poden arribar fins al 30 % (en alguns casos el 40%), 
segons el tipus d’emprenedor (persona física, micro-empresa, llaurador...) i la tipologia del 
projecte presentat.  

Fins a quan es poden presentar sol·licituds? En la convocatòria d’enguany el termini acaba el 
28 de febrer de 2019.  

Com es presenta la sol·licitud d’ajuda? Les sol·licituds es presenten telemàticament, sense 
necessitat de desplaçar-se fora del poble.  

Si tens un nou projecte, o vols millorar el teu negoci actual, parla amb l’Agent 
d’Ocupació i Desenvolupament Rural de l’Ajuntament de Beneixama o posa’t en 

contacte amb el GAL Rural Muntanya d’Alacant 

Telèfon 615 398 238  -- 649 896 902 
 

Correu electrònic: galruralmuntanyadalacant@gmail.com 
Més informació: https://www.galruralmuntanyadalacant.com/ 

 


