
 

 
 

INTRODUCCIÓ 

 

INNicia’t és un programa d’acompanyament que està creat en el marc d’Start-up 

Rural, un projecte de cooperació interterritorial cofinançat pel Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Catalunya (DARP) i pel Fons 

Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).  

 

Start-up Rural té com a objectiu afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous 

projectes en les zones rurals. Està coordinat pel Consorci Leader de Desenvolupament 

Rural del Camp i hi participen els 11 Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya. 

 

Les entitats promotores d’aquest programa son els GAL Consorci Leader de 

Desenvolupament Rural del Camp i l’Associació Leader de Ponent. 

 

L'objectiu principal del programa INNicia’t és acompanyar a desenvolupar 

projectes de transformació agroalimentària situats als territoris rurals de 

Catalunya, proporcionant la transferència de coneixements per tal que les persones o 

empreses d’aquest sector puguin dur a terme un procés d’innovació i millorar així la 

seva competitivitat. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA 

 

El programa està valorat per un import mitjà de 1.500 euros per projecte, tot depenent 

de la naturalesa i les necessitats d’aquest.  

 

INNicia’t oferirà el servei d’assessorament personalitzat per part d’una persona 

experta. Els àmbits podran ser següents: 

 

- Comunicació i màrqueting 

- Digitalització i TIC 

- Gestió econòmìca i financera 

- Experiència directa amb el consumidor 

 

Constarà de tres fases. La primera permetrà al beneficiari explicar el seu projecte i 

quines necessitats té davant la persona experta. D’aquesta manera, es podrà definir el 

full de ruta a seguir per a realitzar l’assessorament. 

 

La segona fase seran les sessions individuals d’assessorament. Es realitzaran les 

trobades necessàries per arribar a l’objectiu marcat en la primera fase, però no podran 

sobrepassar les 10 hores. 

 

La última fase serà la de presentació de resultats, descrita al punt 6. Justificació del 

servei. 

 

 

 

QUI S’HI POT ADHERIR? 

 



 

 
 

Persones físiques o empreses que, independentment de la seva forma jurídica 

(autònoms, societats limitades, societats civils, cooperatives, SAT, etc.), compleixin els 

següents requisits: 

 

- Que el projecte es realitzi en territori Leader (consultar AQUÍ). 

- Pertànyer o tenir un projecte definit vinculat a la transformació agroalimentària. 

- En el cas d’empreses, que tinguin la dimensió de microempreses.  

- Que hagin rebut una formació relacionada amb la transformació 

agroalimentària a alguna d’aquestes Escoles Agràries de Catalunya durant els 

últims 3 anys: 

 

- EA Mas Bové 

- EA Empordà  

- EA Pallars  

- EA Tàrrega  

- EA de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech 

- EA Gandesa 

 

- Que no hagin gaudit de l’ajut per la primera instal·lació de joves agricultors i 

agricultores, ni hagin gaudit d’algun altre ajut amb la mateixa finalitat procedent 

d’altres departaments, administracions i entitats públiques o privades durant la 

mateixa anualitat. 

 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 

1. INSCRIPCIÓ 

 

● El període d’inscripció al programa INNicia’t acaba el dia 13/06/21, i s’ha 

de fer de la següent manera:   

 

○ Descarregar i omplir el següent MODEL i la DECLARACIÓ 

RESPONSABLE disponibles al web del Consorci Leader de 

Desenvolupament Rural del Camp. 

 

○ Tramitar la sol·licitud omplint el següent formulari i adjuntant-hi la 

documentació anterior: FORMULARI DE PARTICIPACIÓ 

 

2. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE PROJECTES 

 

● Les sol·licituds seran avaluades per un comitè format per un 

representant de cadascuna de les entitats següents: 

 

○ Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp 

○ Associació Leader de Ponent 

○ Escoles Agràries de Catalunya  

○ Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) 

https://www.desenvolupamentrural.cat/larca-i-gals/grups-daccio-local
https://drive.google.com/file/d/1NXr6kIwmDVuGiCIKVi5NtJiyOVkH9bNf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e1ZPimhU3wXB_sJKBFL-ezZoc87OotA1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e1ZPimhU3wXB_sJKBFL-ezZoc87OotA1/view?usp=sharing
https://forms.gle/Lp5n9HcvSxNdSA959


 

 
 

○ Grups d’Acció Local que estiguin dins l’àmbit territorial dels 

projectes 

 

● Els criteris d’avaluació són: 

 

○ Proposta innovadora segons el comitè (Màxim 30 pts) 

 

○ Maduresa del projecte (Màxim 20 pts): es prioritzaran els 

projectes d’innovació més ben detallats i els que sol·licitin un 

servei d’assessorament expert més ben definit, amb uns 

objectius clars i unes fases ben detallades. 

 

○ Característiques del/la sol·licitant (Màxim 20 pts): es prioritzaran 

els sol·licitants que siguin autònoms i les empreses que tinguin 

un menor nombre de treballadors: 

■ Persones autònomes i microempreses: 20 pts 

■ Persones que presenten un projecte i que no tenen 

forma jurídica ni estan donats d’alta a autònoms 10 pts 

 

○ Àmbit territorial (Màxim 20 pts): per tal d’afavorir la distribució 

territorial dels projectes subvencionats, es concediran 20 punts 

al millor projecte de cada GRUP D’ACCIÓ LOCAL i 10 punts al 

segon millor projecte de cada GRUP D’ACCIÓ LOCAL. El millor 

projecte es donarà a qui tingui més puntuació dels apartats 

anteriors. 

 

○ Nombre d'hores de formació impartida a l'Escola Agrària (Màxim 

10 pts) 

■ De 10 a 25 hores: 2 pts 

■ De 26 a 50 hores: 4 pts 

■ De 51 a 75 hores: 6 pts 

■ De 76 a 100 hores: 8 pts 

■ De + 100 hores: 10 pts 

 

 

3. SELECCIÓ DE LES ENTITATS PROVEÏDORES 

 

L’Associació Leader de Ponent i el Consorci Leader de Desenvolupament Rural 

del Camp seran les entitats encarregades de la contractació dels 

assessoraments dels experts seguint el procediment de la llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic. 

 

 

4. COMUNICACIÓ DELS SELECCIONATS 

 

● Un cop el comitè hagi seleccionat els projectes, les entitats promotores 

comunicaran els resultats a totes les persones que hagin participat. 

 



 

 
 

● Si hi ha algun motiu de renúncia, s’oferirà el servei als sol·licitants que es 

trobin en llista de reserva, respectant l’ordre de les puntuacions 

obtingudes. 

 

 

5. IMPLEMENTACIÓ DEL SERVEI 

 

El programa INNicia’t ha d’estar finalitzat, com a màxim, el 10 d’octubre de 

2021. 

 

 

 

6. JUSTIFICACIÓ DEL SERVEI 

 

● Una vegada finalitzat el servei, l’empresa assessora haurà de presentar a 

les entitats promotores un informe amb els resultats obtinguts. 

 

● La persona o empresa beneficiària s’ha de comprometre a informar, 

sempre que se li requereixi, del seguiment, evolució i resultats de millora 

que li ha suposat la participació al programa INNicia’t. 

 

● La persona o empresa beneficiària s’ha de comprometre a avaluar el servei 

obtingut. Això ho farà responent un qüestionari d’avaluació i realitzant una 

reunió telemàtica amb els membres del comitè una vegada hagi acabat el 

servei. 

 

 


