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1.Objecte de la convocatòria

L’Associació Mallorca Rural organitza els “Premis Rural’up Mallorca 2023

d’emprenedoria rural” per a recolzar iniciatives i projectes d'empreniment sostenibles a

la zona LEADER de Mallorca per afavorir la creació de llocs de feina, l’activitat econòmica

sostenible en el territori i potenciar la cultura emprenedora en el marc dels Objectius de

Desenvolupament Sostenible (ODS). L’acció forma part d’un programa que consta de dues

parts: un itinerari formatiu de 8 mòduls entre el dia 8 de febrer i el 29 de març i la selecció

de 6 projectes que rebran una aportació econòmica de 1.500 € a proposta d’un jurat al

final d’aquest itinerari.

Aquesta iniciativa està finançada per CaixaBank en el marc del seu programa Tierra de

Oportunidades amb l’objectiu de reforçar el seu compromís amb els entorns rurals a través

de la col·laboració amb els Grups de Desenvolupament Rural i la col·laboració de l'Institut

d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i del Servei d'Ocupació de les Illes

Balears (SOIB).

2.Destinataris de la convocatòria

La convocatòria es dirigeix a projectes d’empreniment que els seus productes o serveis

compleixin amb l’objecte de la convocatòria i per tant el seu fi econòmic i social se centra

en actuacions que afavoreixen la creació de llocs de feina, l’activitat econòmica sostenible

al territori LEADER Mallorca i a potenciar la cultura emprenedora en el marc dels ODS.

Només es poden presentar:

● Autònoms o que hagin de ser-ho,

● les cooperatives i SATs

● associacions,

● entitats mercantils o empreses embrionàries de nova constitució o amb una antiguitat

inferior a 3 anys i facturació anual inferior a 150.000 €, amb menys de 10 treballadors

Els sol·licitants del premi hauran d’haver finalitzat l’itinerari formatiu amb un mínim d’un

80% de les hores realitzades.

3. Tipus de Projectes elegibles

Tots els projectes han de tenir un component de caràcter agrarista/agroalimentari.
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Els projectes hauran d’enmarcar-se en alguna de las tipologies següents

• Projectes dirigits a recolzar la competitivitat del sector agrari i agroalimentari, millorant

la comercialització dels seus productes i l’emprenedoria digital

• Projectes d'innovació productiva en les explotacions agràries i en el medi rural

• Projectes que impulsen l’economia circular i sinergies entre sectors

• Projectes que potencien el producte local i aprofitament dels recursos endògens.

• Projectes que impulsen l’eficiència energètica i el millor aprofitament dels recursos

naturals

• Projectes que impulsin l’ús eficient de l’aigua i la reutilització d’aigües regenerades per

ús agrícola

• Projectes que posin en valor les varietats locals i les races autòctones

4.Àmbit d’actuació

El projecte presentat haurà de tenir seu en algun dels municipis de l’àmbit territorial LEADER

i per tant ha d’estar implantat a algun dels següents municipis de Mallorca: Alaró, Algaida,

Artà, Ariany, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet, Campos, Consell, Costitx,

Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí,

Mancor de la Vall, Maria de la Salut, Montuïri, Petra, Porreres, Pobla (Sa), Puigpunyent,

Sencelles, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Maria del Camí, Selva, Sineu, Sóller, Valldemossa

i Vilafranca de Bonany.

L’ activitat proposta haurà d’estar circumscrita dins el mateix àmbit territorial, o bé, que a

pesar de no tenir el domicili dins l’àmbit territorial definit, la seva activitat s'expandeix dins

els municipis de l’àmbit territorial LEADER.

5.Presentació de la sol·licitud

De manera obligatòria, s’haurà de presentar la següent documentació:

• Les dades que se requereixen en el formulari d’inscripció de l’itinerari formatiu abans del

7 de febrer de 2023
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• Presentació d’un Pla d'Empresa d’acord al model del Programa iemprèn fins al 12 d’abril

al correu info@mallorcarural.cat

No s’acceptaran sol·licituds que no estiguin degudament emplenades, presentades per altra

via o  que se presenten fora de termini.

Podran accedir a l’itinerari formatiu i als premis fins a 25 projectes que s’admetran per

ordre d’arribada, sempre i quan compleixin amb les bases.

6. Criteris de valoració per a la concessió dels premis

Els projectes han d’ajustar-se a l’objecte de la convocatòria i han de respondre a un repte i

necessitat definida en la clàusula 3.

En aquelles sol·licituds que es compleixin els requisits sol·licitats, es valoraran

favorablement:

• Qualitat, capacitat tècnica i coherència del projecte amb uns resultats clars, objectius i

mesurables per a resoldre els reptes definits pel territori corresponent.

• Impacte socioeconòmic del projecte: Innovació, efecte demostratiu, dinamitzador i valor

afegit.

• Utilitat: donar resposta a una necessitat clarament identificada i ajustada a l’actual

conjuntura i en línia amb els objectius de la convocatòria.

• La coherència amb algun/-s dels ODS

• La creació de llocs de feina local, directa o indirectament.

• Eficiència econòmica: aportar informació que mostri una relació equilibrada entre

el capital a aportar al projecte, finançament actual privat o públic, i resultats esperats en

un escenari temporal mínim de tres anys.

• Viabilitat econòmica/financera del projecte.

7. Resolució i dotació econòmica
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Los projectes seran analitzats i valorats per un jurat amb col·laboració de l’IDI i del SOIB,

com a experts en programes de recolzament als emprenedors. Tots els projectes presentats

rebran una anàlisi de la seva proposta personalitzat. Finalment, la Junta Directiva de

Mallorca Rural aprovarà i atorgarà els premis en un acte públic.

La resolució de les sol·licituds es realitzarà abans del 26 d’abril de 2023 i es comunicarà per

correu electrònic als projectes seleccionats i als que han quedat finalistes.

S’elegiran sis projectes als que es destinarà una aportació econòmica de 1.500 euros en

reconeixement a les seves iniciatives.

A més, els sis projectes s'incorporaran a un programa de formació i acompanyament durant

sis mesos en la “incubadora rural” posada en marxa per CaixaBank en col·laboració amb

Rural Talent i que procurarà formació i acompanyament durant sis mesos en els següents

punts:

- Revisió de pla de negoci, expansió, xarxes de distribució i comercialització

- Sessió de feina amb empresa referent del sector

- Microfinances

- Pla de difusió, màrqueting digital, comunicació

8. Seguiment del Projecte

Les persones emprenedores de l’àmbit rural que facin l’itinerari formatiu podran

incorporar-se al Club d’Emprenedoria Mallorca Rural, per beneficiar-se de la formació i

actualització de la informació i networking que potenciarà l’associació juntament amb la

col·laboració de l’IDI i del SOIB.

Les persones emprenedores que siguin guanyadores del premi es comprometen a contestar

els qüestionaris de seguiment que els puguin enviar amb l’objectiu de conèixer l’estat del

Projecte, i a implicar-se en la mesura que sigui possible en les jornades i tallers de difusió

que els proposi Mallorca Rural i el programa iemprèn.

En la fase de consolidació dels projectes emprenedors, s’oferirà als projectes participants,

orientació específica en reenfocament, en el cas que sigui necessària.
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9. Comunicació

La imatge del l’associació Mallorca Rural s'incorporarà a tots els elements i accions que

realitzin els beneficiaris premiats en el marc d’aquesta convocatòria, com per exemple

actes de presentació, invitacions, notes de premsa, carteleria, fullets, vídeos i en tota

menció divulgativa del projecte.

L’Associació Mallorca Rural podrà fer ús informatiu dels projectes finançats i podrà captar,

reproduir i publicar imatges, vídeos o altres arxius multimèdia, per a ús legítim, no

comercial ni lucratiu, de conformitat amb les activitats quotidianes de l’Associació, entre les

quals es troben de manera enunciativa i no limitativa, l'actualització del contingut de la

pàgina web de l’Associació, l'elaboració d'arxius, com ara presentacions, informes,

memoràndums, xarxes socials, etcètera i, en definitiva, la preparació de contingut

multimèdia per al correcte desenvolupament i funcionament de l’Associació.

A més, l’Associació Mallorca Rural podrà captar, reproduir i publicar imatges, vídeos o altres

arxius multimèdia al lloc o seu dels projectes presentats, per al seu ús legítim, no comercial

ni lucratiu, de conformitat amb les activitats esmentades de l’Associació.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil

del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, els projectes

presentats donen el seu consentiment a l’Associació per l’ús de les imatges preses durant el

programa i eximeixen a l’Associació de tota responsabilitat en aquest sentit.

10. Altres disposicions

La presentació de sol·licituds pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus

termes.

Les dades facilitades per els projectes presentats s’incorporaran a la base de dades de

Mallorca i podran ser utilitzades únicament per la difusió de les activitats de Mallorca Rural.

De produir-se l’incompliment de les mateixes, l’Associació Mallorca Rural es reserva el dret

de procedir com estimi convenient, sol·licitant, si fos necessari, la devolució de la quantitat

abonada.

5



Qualsevol qüestió que pogués sorgir de la interpretació o l'aplicació d’aquestes bases serà

resolta per l’Associació Mallorca Rural, que es reserva el dret a modificar, per causes

justificades, les condicions de les bases en qualsevol moment. Qualsevol modificació serà

publicada en la web corresponent.

L’Associació Mallorca Rural ni qualsevol de les entitats col·laboradores seran titulars dels

projectes presentats i la realització dels projectes i la seva titularitat serà de exclusiva

responsabilitat de l’entitat beneficiària.

La participació en aquest programa es valorarà positivament en el cas d’empat en la

concurrència competitiva en futures convocatòries d’ajuts LEADER a entitats privades de

Mallorca Rural.

Per a qualsevol consulta addicional es podrà contactar a través de la direcció de correu

electrònic: info@mallorcarural.cat. en assumpte del email “Convocatòria Premis Rural’up

Mallorca 2023”.
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