Núm. 171
21 de desembre de 2019
Fascicle 250 - Sec. III. - Pàg. 49913

Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

12769

Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
per la qual es modifica la Resolució del president del FOGAIBA de 23 d’agost de 2018, per la qual s’
aprova la convocatòria d’ajudes per a projectes a l’empara de l’Estratègia de desenvolupament local
participatiu del Grup d’Acció Local de Pesca de l’Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de
la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022

El 30 d'agost del 2018 es va publicar al BOIB núm. 107 la Resolució del president del FOGAIBA de 23 d'agost de 2018, per la qual s'aprova
la convocatòria d'ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de
l'Associació Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022.
Posteriorment es va publicar la Resolució del president del FOGAIBA per la qual es corregeixen els errors detectats en la referència a la
mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca 2014-2020 (BOIB núm. 70, de 25 de maig de 2019).
Una vegada finalitzades les tres primeres convocatòries d'ajudes, s'ha constatat un baix nombre de sol·licituds motivat, en part, per les
dificultats dels sol·licitants per complir els criteris de valoració i amb això poder obtenir la puntuació mínima necessària per poder ser
beneficiari d'aquestes ajudes.
El 9 d'octubre del 2019, el Consell Rector de l'Associació Leader Illa de Menorca va aprovar la modificació dels criteris de valoració dels
projectes que es presentin a la convocatòria d'ajudes.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/171/1050156

L'11 d'octubre del 2019 el Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació Leader Illa de Menorca ha sol·licitat modificar els criteris de
valoració dels projectes productius i no productius que estableix l'Estratègia de desenvolupament local participatiu.
Mitjançant la Resolució de l'organisme intermedi de gestió de les Illes Balears d'1 de setembre de 2016 (BOIB núm. 120, de 22 de setembre
de 2016), es deleguen en el president del FOGAIBA les competències d'aprovació i de publicació de les convocatòries d'ajudes per als
projectes que preveuen les estratègies esmentades, entre d'altres.
Per tot això, en virtut de les competències que tinc atribuïdes i a proposta del director gerent del FOGAIBA, dicto la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Es modifica el punt 2 de l'apartat setè de la Resolució del president del FOGAIBA de 23 d'agost de 2018, per la qual s'aprova la convocatòria
d'ajudes per a projectes a l'empara de l'Estratègia de desenvolupament local participatiu del Grup d'Acció Local de Pesca de l'Associació
Leader Illa de Menorca, en el marc de la mesura 4.1.2 del Fons Europeu Marítim i de Pesca, corresponents als anys 2018-2022, publicada al
BOIB núm. 107, de 30 d'agost de 2018, que queda redactada com s'indica a continuació:
«2. En el supòsit que les sol·licituds amb dret a ajuda superin les quanties destinades en el període respectiu, les sol·licituds s'atendran a
partir de la puntuació més alta obtinguda i s'aplicaran els criteris de prioritat següents, el compliment dels quals es valorarà en la data de
presentació de la sol·licitud:
A. CRITERIS DE VALORACIÓ DE PROJECTES PRODUCTIUS
A1 – Característiques del promotor
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

1.1 Persona o entitat del sector pesquer

8 punts

1.2 Promotor dona o menor de 40 anys

6 punts

1.3 Persona pertanyent a col·lectius desfavorits

4 punts

1.4 Capacitat del promotor

4 punts

Subtotal

22 punts
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A2 – Projectes adreçats a grups prioritaris
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

2.1 Persones que treballen en el sector pesquer

5 punts

2.2 Dones, joves o gent gran

3 punts

2.3 Persones discapacitades o en situació d'atur de llarga durada

2 punts

Subtotal

10 punts

A3 – Característiques del projecte
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

3.1 Grau de definició i claredat del projecte

4 punts

3.2 Sostenibilitat econòmica del projecte

3 punts

3.3 Vinculació del projecte amb l'àmbit marítim i pesquer

5 punts

3.4 Projecte de diversificació, valor afegit

3 punts

3.5 Col·laboració entre entitats

2 punts

3.6 Impacte sobre la qualitat de vida i el benestar social

2 punts

Subtotal

19 punts

A4 – Impacte en la creació d'ocupació
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CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

4.1 Llocs de treball creats ≥ 3

6 punts

4.2 Llocs de treball creats < 3

4 punts

4.3 Llocs de treball consolidats ≥ 3

3 punts

4.4 Llocs de treball consolidats < 3

2 punts

Subtotal

15 punts

A5 – Caràcter innovador del projecte
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

5.1 Activitat innovadora al territori: nous productes o serveis

4 punts

5.2 Aspectes innovadors del projecte per a la zona

4 punts

5.3 Innovació en la incorporació de TIC

3 punts

5.4 Innovacions tecnològiques i noves formes d'explotació sostenible dels Recursos

4 punts

Subtotal

15 punts

A6 – Impacte en la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació a aquest
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

6.1 Utilització d'energies netes o renovables

6 punts

6.2 Utilització d'equipaments, béns o instal·lacions eficients o sistemes de reducció de la

4 punts

contaminació
6.3 Contribució a la biodiversitat i a la conservació d'hàbitats

4 punts

6.4 Noves pràctiques o activitats pesqueres més sostenibles

5 punts

Subtotal l

19 punts

Total

100 punts

B – CRITERIS DE VALORACIÓ PER A PROJECTES NO PRODUCTIUS
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B1 - Característiques de l'entitat promotora
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

1.1 Nombre d'entitats promotores

8 punts

1.2 Tipologia de les entitats promotores

8 punts

.3 Capacitat del promotor

6 punts

Subtotal

22 punts

B2 – Projecte adreçat a grups prioritaris
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

2.1 Persones que treballen en el sector pesquer

10 punts

2.2 Dones, joves o gent gran

6 punts

2.3 Persones discapacitades o en situació d'atur de llarga durada

6 punts

Subtotal

22 punts

B3 – Impacte sobre el territori i la població costanera

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/171/1050156

CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

3.1 Grau de definició i claredat del projecte

5 punts

3.2 Vinculació del projecte amb l'àmbit marítim i pesquer

5 punts

3.3 Població beneficiària a la zona de costa

5 punts

3.4 Col·laboració entre entitats

4 punts

3.5 Col·laboració amb centres d'investigació, formació, etc

2 punts

3.6 Impacte sobre la qualitat de vida i el benestar social

2 punts

3.7 Impacte sobre l'aprofitament i posada en valor del patrimoni marítim i pesquer

2 punts

3.8 Millora de coneixements TIC

2 punts

3.9 Capacitat per transferir el projecte

2 punts

Subtotal

29 punts

B4 – Caràcter innovador del projecte
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

4.1 Activitat innovadora al territori

4 punts

4.2 Innovació en la incorporació de TIC

4 punts

4.3 Aspectes innovadors del projecte per la zona

3 punts

4.4. Innovació en pràctiques i serveis relacionats amb la pesca

3 punts

Subtotal

14 punts

B5 – Impacte en la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació a aquest
CRITERIS

PUNTUACIÓ MÀXIMA

5.1 Utilització d'energies netes o renovables

5 punts

5.2 Utilització d'equipaments, béns i

3 punts

instal·lacions eficients energèticament
5.3 Contribució a la biodiversitat i la conservació d'hàbitats

2 punts

5.4. Inclou restauració, conservació, preservació o posada en valor d'hàbitats i

3 punts

ecosistemes en la zona costanera
Subtotal

13 punts

Total

100 punts
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Segon
Aquesta modificació serà d'aplicació a partir de la quarta convocatòria d'ajudes que preveu la resolució esmentada.
Tercer
Aquesta resolució s'ha de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions i publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 de desembre de 2019
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La presidenta del FOGAIBA
María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño
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