DONACIONS BDA COVID 19
LÍNIA D’AJUT
Compensar els productors agraris per la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de
funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a
conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

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 regulats en aquestes bases es poden acumular amb ajuts que entrin en l'àmbit
d'aplicació dels Reglaments de mínims o dels Reglaments d'Exempció per Categories sempre
que es refereixin a costos subvencionables diferents.

DESPESES SUBVENCIONABLES
Es subvencionaran les donacions que els productors agroalimentaris facin als Bancs dels Aliments
dels productes que no s’hagin pogut comercialitzar per efecte de la crisi sanitària de la COVID19.

BENEFICIARIS
Poden ser beneficiaris els productors, cooperatives o societats agràries de transformació (SAT)
de fruita, verdura i hortalisses, llegum, arròs, carn de boví, equí, oví-cabrum, conill o aviram, ous,
llet i productes làctics frescos, mel, oli d'oliva verge o verge extra, transformats de fruita i
hortalisses o productes elaborats del porc. També, cal tenir la condició de microempresa o pime
i haver tingut un decreixement de la facturació i una disminució en el canal de venda habitual de
com a mínim el 30 % durant alguns dels mesos de març a juny d'enguany o del 50% en el cas
d'entitats sense ànim de lucre, en relació amb el mateix període del 2019.

SUBVENCIÓ
Els ajuts seran, segons tipus de productor i producte donat, de 4.000€ a 15.000€ i per a
cooperatives i SAT, de 30.000 a 75.000€. Amb un percentatge d'ajuda del 85% del valor del
producte donat. Què serà del 95% per a productors adherits al segell de Venda de Proximitat o
amb segell d'Artesania Alimentaria i del 100% en productes DOP, IGP, amb Marca Q, producció
ecològica o integrada.

PRESENTACIÓ SOL·LICITUTS
Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre el 20 de maig i el 10 de juliol, el període
de presentació de sol·licituds comença el 13 de juliol de 2020 i acaba el 20 de juliol de 2020.
Pels lliuraments realitzats en el període comprès entre l'11 de juliol de 2020 i el 20 de setembre
de 2020, el període de presentació de sol·licituds comença el 21 de setembre de 2020 i acaba el
28 de setembre de 2020.
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