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ACTUALITAT

LA IMATGE

Nova convocatòria d’ajuts Leader
Fins al 22 de febrer, hi ha oberta una nova convocatòria dels
ajuts Leader adreçats a PIMES, emprenedors i
microempreses del sector agroalimentari o turístic i les de
qualsevol sector (comerç inclòs) que vulguin fer inversions de
millora, creació de microempreses o foment d’activitats. Els
beneficiaris han de fer una inversió mínima de 12.000 € i
poden obtenir fins a un 35%-40% d’ajut.
Impuls per instal·lar calderes de biomassa amb el Clima
El president del Leader, Miquel Rovira, i la directora general
de l’Oficina Española del Cambio Climático, Susana Magro,
van signar el 28 de gener el contracte de compra d’emissions
de carboni no generades (7,10 € per tona de CO2) per part
del Ministerio de Agricultura (MAGRAMA) a tot aquella
empresa privada, pública o particular que instal·li calderes de
biomassa al territori. És l’anomenat Projecte Clima, que
enguany s’aplicarà a 5 territoris rurals catalans més.

Aquest mes hem acompanyat la
productora Vulcania a filmar dos
reportatges
promocionals
del
projecte Terra de Comtes i Abats, el
Ripollès i els seus productes
agroalimentaris, en el marc d’una
iniciativa del Patronat de Turisme
Costa Brava Pirineu de Girona. Es
podran veure aviat per les
televisions locals de la demarcació.

Més informació: www.ripollesgesbisaura.org o leader@ripollesgesbisaura.org

DESTAQUEM... LA CREACIÓ D’EMPRESES

El Projecte Clima invertirà
302.826 € als 6 territoris
catalans participants, entre
els quals el Ripollès, en el
període 2013-2017

Què? El CRD acull un dels punts d’assessorament,
juntament amb la UIER, de la iniciativa Catalunya Emprèn
de la Generalitat de Catalunya.
Com? El servei s’adreça a persones emprenedores que
tinguin una idea de negoci i vulguin avaluar-ne la viabilitat i
ofereix motivació, informació, orientació, assessorament,
formació i suport a la consolidació. També promociona els
vivers d’empreses que hi ha a la comarca, com el Centre
d’Empreses del Ripollès del CRD, Vila Icària de la
Fundació Eduard Soler i les naus de transició de
l’Ajuntament de Ripoll.

L’USUARI

Qui? El servei va a càrrec de tècnics experts en empresa i
emprenedoria.
Per què? Per generar noves activitats econòmiques.
Més informació
emprenedors@ripollesdesenvolupament.com

FORMACIÓ

BORSA

Jornada tècnica Especejament del xai, noves
tendències. Dilluns 10 de febrer, a partir de les 16h, a
l’Aula d’Hostaleria del Ripollès. Organitzen CRD,
Associació de Pastors del Ripollès i Departament
d’Agricultura de la Generalitat. La jornada donarà el tret
de sortida a la campanya gastronòmica del Xai del
Ripollès als restaurants. Del 10 de febrer al 21 d’abril.

Director/a d’hipermercat
Baix Ripollès

Més informació:
r.auquer@ripollesdesenvolupament.com
www.ripollesdesenvolupament.com

LA XIFRA

Cap de producció i
responsable de línia de
producció sector serveis industrials
Baix Ripollès
Borsa de cuiners/es
www.ripollesdesenvolupament.com

L’Àrea d’Agroalimentari del Consorci
dinamitza, dóna suport tècnic i
promociona diferents entitats. Una
d’elles és l’Associació de Pastors del
Ripollès i les seves marques de
garantia Xai i Cabrit del Ripollès.
Entre d’altres, anualment s’organitza
una jornada tècnica i una campanya
del Xai del Ripollès als restaurants.

EL SOCI

La Unió Intersectorial Empresarial del
Ripollès representa els interessos
generals i comuns de les associacions
empresarials i professionals del
Ripollès. + info: www.uier.org
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