Extracte de l’acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 11.2.2019, relatiu a l'aprovació de la
convocatòria d'ajuts al teixit empresarial, artesanal i associatiu de Menorca per a l'any 2019, amb les mateixes bases
reguladores de l'any 2018 amb les modificacions corresponents als anys i les dates de referència (Exp. 3303-2019-000001)
BDNS 445340
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es
publica l’extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris
D’acord amb les diferents línies poden ser beneficiaris:
Per a la línia 1: Les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o jurídiques, les comunitats de béns o
qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que tenguin el domicili social i un establiment
operatiu a Menorca, que siguin fabricants i productors i que estiguin donats d'alta de l'impost d'activitats econòmiques corresponent.
Queden exclosos d'aquesta línia els artesans no agroalimentaris.
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Per a la línia 2: Les associacions empresarials l'actuació de les quals sigui d'àmbit insular de Menorca, agrupacions d'associacions
empresarials d'àmbit insular de Menorca, confederacions d'associacions empresarials d'àmbit insular de Menorca o similars.
Per a la línia 3: Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o
jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que
compleixin, d'acord amb la Llei 4/1985, de 3 de maig, d'ordenació de l'artesania, i normativa de desplegament, els requisits i que
tenguin el domicili social i un establiment operatiu a Menorca.
Per a la línia 4: Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts les persones físiques o jurídiques o agrupacions de persones físiques o
jurídiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sens personalitat jurídica que
tenguin el domicili social i un establiment operatiu a Menorca i que responguin a la definició de microempresa, petita empresa o
mitjana empresa (PIME).
Els beneficiaris d'aquests ajuts han de desenvolupar la seva activitat dins l’àmbit territorial de Menorca i mantenir l'activitat durant
un any.
Segon. Objecte
L'objecte d'aquest ajut de minimis és:
- Donar suport tècnic als fabricants i productors de Menorca mitjançant la presència dels productes dels fabricants i productors, com
a expositors o com a visitants, a fires professionals fora de l’illa de Menorca per tal d'establir relacions comercials, així com donar
suport a les actuacions de promoció que realitzin.
- Donar suport a les associacions empresarials de Menorca o agrupacions d'associacions empresarials de Menorca per tal de
promocionar els productes de les empreses menorquines.
- Facilitar l'assistència dels artesans de Menorca com a expositors a les fires professionals i d'artesanes fora de l'illa de Menorca i
donar suport a les actuacions de promoció dels productes artesans elaborats a l'illa de Menorca.
- Fomentar i promocionar la transformació digital dels negocis per tal d’aconseguir microempreses, petites empreses o mitjanes
(PIME) més competitives.
Tercer. Bases reguladores
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca dia 23 de juliol de
2018, publicades en el BOIB número 95, de 2 d’agost de 2018.
Quart. Import
L’import global màxim de la convocatòria és de 320.000 € (tres-cents vint mil euros), desglossats en els apartats següents:
- Línia 1 - sector del calçat: 100.000 €
- Línia 1 - sector bijuter: 100.000 €
- Línia 1 - resta de sectors: 50.000 €
- Línia 2 - associacions: 50.000 €
- Línia 3 - artesans: 10.000 €
- Línia 4 - innovació: 10.000 €
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds finalitza dia 1 d'octubre de 2019.

El secretari del Consell Executiu
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