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LÍNIA D’AJUT
D.1 Mesures de Comercialització

INCOMPATIBLE
La mateixa despesa o inversió no pot tenir finançament total o parcial d'un altre fons EIE o
instrument financer comunitari, ni pel mateix fons conforme a un programa o mesura diferent.

COMPATIBLE
Els ajuts inclosos en aquesta ordre seran compatibles amb qualsevol altre ajut
L'import acumulat de l'ajuda no pot superar, en cap cas, el cost de l'activitat subvencionada.

INVERSIONS SUBVENCIONABLES
Els projectes que es podran subvencionar estaran relacionats amb:
a) Trobar nous mercats i millorar les condicions de comercialització dels productes de la pesca i l’aqüicultura, per
espècies amb potencial de comercialització, i/o captures no desitjades, i/o productes de la pesca i l’aqüicultura
obtinguts amb mètodes de poc impacte sobre el medi ambient i /o productes de l’aqüicultura ecològica.
b) Projectes que busquin nous mercats i millores de comercialització i que no es trobin inclosos en els apartats
anteriors, a través de:
• L'organització i participació en fires, congressos, esdeveniments, seminaris i exposicions, i el lloguer d'espais
informatius en els mateixos.
• La creació de lemes o merchandaising.
• La realització d'estudis o prospeccions de mercat per a obertura de nous mercats internacionals.
• Promoció de productes pesquers que tinguin alteracions conjunturals de mercat o les captures no desitjades
desembarcades.
• Millores tecnològiques en el sistema de subhasta en primera venda.
c) Foment de la qualitat i del valor afegit del producte:
• Sol·licitud de registre de productes i adaptacions als requisits pertinents de compliment i certificació.
• Certificació i promoció de productes de la pesca i l’aqüicultura sostenible, inclosos els productes de la pesca
costera artesanal, i de mètodes de transformació respectuosos amb el medi ambient.
• Comercialització directa en el marc de projectes de turisme pesquer desenvolupats per les confraries de
pescadors
• Presentació i envasat de productes.
d) Contribució a la transparència de la producció i els mercats i la realització d’estudis de mercat i d’estudis sobre
la dependència de la UE de les importacions.
e) Contribució a la traçabilitat dels productes de la pesca o l’aqüicultura i en el seu cas l’elaboració d’una etiqueta
ecològica d’acord amb l’article 36 del R/N1379/2013
f)
Contractes tipus amb les PIME, compatibles amb la normativa comunitària.
g) Realització de campanyes regionals, nacionals o transnacionals de comunicació i promoció de productes de la
pesca i l’aqüicultura sostenibles sempre i quan no siguin objecte de promoció de marques comercials.
Les operacions no es podran seleccionar si s’han executat o pagat abans que el beneficiari sol·liciti l’ajut.

INVERSIONS NO SUBVENCIONABLES
· Els interessos de deute (excepte bonificacions d’interessos o subvencions de comissions de garantia)
· Les despeses originades per una reposició d’inversions existents (excepte quan la nova adquisició respongui a
inversions diferents de les anteriors sigui per la tecnologia utilitzada o pel rendiment).
· Les despeses originades per obres que suposin la substitució d’elements deteriorats, obres de manteniment i
reparació.
· Les obres no vinculades amb el projecte d’inversió: habitatges, menjadors, obres d'embelliment, equips d’esbarjo i
similars.
· La urbanització que no estigui relacionada amb l’activitat del projecte que es subvenciona.

BENEFICIARIS
Operadors del sector pesquer i aqüícola**
Confraries de pescadors, federacions de confraries i altres organitzacions de pescadors, aqüicultors o comercialitzadors
Organitzacions de productors
Administracions públiques i organismes o entitats públiques
ONGs
Empreses NO PIME

INVERSIÓ
Sense límits
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SUBVENCIÓ
Operadors del sector pesquer i aqüícola: 50 %
Confraries de pescadors, federacions de confraries i altres organitzacions de pescadors, aqüicultors o comercialitzadors 60 %
Organitzacions de productors 75 %
Administracions públiques i organismes o entitats públiques 100%
ONGs 60 %
Empreses NO PIME 30 %

PRESENTACIÓ SOL·LICITUTS
Fins el 14 de febrer de 2020
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