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Jornades informatives a Eivissa i Formentera
per incentivar la presentació de projectes
amb ajuts de la UE entre els sectors
industrial i turístic
Les ajudes són a fons perdut i pretenen dinamitzar regions
localitzades de les Illes i impulsar el turisme i la indústria que lliguin
innovació i millores mediambientals

 
La direcció general de Fons Europeus, amb el Centre Balears Europa i
l'Agència de Turisme de les Illes Balears, va realitzar ahir dia 26 de març a
Formentera i avui dia 27 de març a Eivissa unes jornades per informar a
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Formentera i avui dia 27 de març a Eivissa unes jornades per informar a
emprenedors i a petites, mitjanes i grans empreses sobre l’accés als ajuts
d'incentius regionals que concedeix l'Administració General de l'Estat. 
 
Les jornades han comptat amb el suport dels consells insulars d’Eivissa i
Formentera, la Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera, la Federació
Empresarial de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF),
la Federació Empresarial Hotelera d’Eivissa i Formentera (FEHIF),
l’Associació Intersectorial de petits i mitjans empresaris de Formentera
(PIMEF) i l’Associació Hotelera de Formentera. A més, Gonzalo Juan
Ferragut, conseller d’Economia i Hisenda del Consell d’Eivissa, ha assistit a
l’obertura de la jornada d’avui. 
 
L’objectiu d’aquestes sessions informatives és explicar els aspectes més
rellevants d’aquesta línia de finançament, destinat a la inversió
empresarial en activitats del sector turístic amb un gran impacte econòmic
i social a Balears. Rosa María Cañameras, directora del Centre Balears
Europa, considera que les dues jornades han estat molt profitoses: “hem
pogut donar a conèixer aquestes subvencions, així com
resoldre directament els dubtes dels empresaris. A més, hem pogut visitar
in situ dos projectes, un de cada illa, que opten a les ajudes d'incentius
regionals." 
 
Cañameras ha assenyalat també que "els empresaris han valorat molt
especialment que ens hàgim desplaçat fins aquí. Després de les tres
jornades informatives realitzades a Mallorca, volíem apropar-nos a les
Pitiüses per incentivar els empresaris a presentar projectes amb ajuda de
la Unió Europea, i dia 5 d'abril serem a Menorca per fer el mateix". 
 
Mitjançant el sistema d’incentius regionals, es fomenta el
desenvolupament de les zones menys afavorides, per així promoure la
creació i el manteniment de llocs de treball i el desenvolupament i la
consolidació de teixit productiu. Està dirigit a les indústries
transformadores i de serveis de suport a la producció i al sector turístic: a
establiments turístics i instal·lacions complementàries d’oci. Poden ser
projectes de creació de nous establiments o creació de llocs de treball,
ampliació o modernització. Per accedir a aquestes subvencions a fons
perdut, es valoren criteris com la creació de llocs d’ocupació, la tecnologia i
la productivitat, factors endògens i el caràcter dinamitzador del projecte. 
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Imatge 4. Jornada sobre Incentius
Regionals a Eivissa
(5499.0 KB)

Imatge 3. Jornada sobre Incentius
Regionals a Formentera amb Rosa
Maria Canyameras CBE
(2340.0 KB)

Documents adjunts:

 
A les jornades que s’estan realitzant, també s’explica el funcionament de la
tramitació dels projectes. La direcció general de Fons Europeus, amb el
suport del Centre Balears Europa, s'encarrega de revisar la documentació i
donar suport a les empreses i emprenedors que presenten un expedient
de sol·licitud d'ajudes d'Incentius Regionals. Una comissió tècnica fa una
valoració i emet un informe previ a la presentació del projecte per tal que
s'adeqüin a la convocatòria. Els projectes han de complir diverses
condicions determinades per la normativa europea que les regula, com ara
una inversió mínima per part de l'empresa de 900.000 euros; que no s'hagi
iniciat la inversió abans del moment de la sol·licitud; un autofinançament
mínim del 25%; i la viabilitat econòmica, tècnica i financera del projecte. A
més, l'ajuda ha de tenir un efecte incentivador. 
 
El Govern pretén així posar a l'abast del sector hoteler nous instruments
de finançament per dur a terme inversions que millorin la seva qualitat,
apostant per la innovació i la sostenibilitat en l’activitat turística. Amb la
creació al Centre Balears Europa d'una unitat específica per a la gestió
d'aquests ajuts, va néixer un servei d’informació, d'assessorament directe i
d’acompanyament als potencials promotors de projectes durant tot el
procés de tramitació. 
 
El 2016, la Unió Europea va aprovar a Espanya projectes que representaven
una inversió de 371 milions d'euros i els va atorgar subvencions per un
total de 64 milions d'euros. Gràcies a la bona gestió de la direcció general
de Fons Europeus, les Illes Balears han pogut accedir per primera vegada a
aquests incentius. A proposta del Govern, el 2016 es va aprovar el Decret
741/2016, de 30 de desembre, que va modificar l'anterior Decret 318/2015,
de 24 d'abril, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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