
ES CONVOQUEN ELS AJUTS DE GRUPS OPERATIUS SUPRAAUTONÒMICS PER 
EXECUCIÓ DE PROJECTES D’INNOVACIÓ DEL MAGRAMA  
 
Durant el mes de juny s’ha publicat la convocatòria de Grups operatius supraautonòmics del 

MAGRAMA per l’execució de projectes innovadors. Mitjançant aquest ajut es donarà suport a 

l’execució de projectes innovadors en l’àmbit agroalimentari i forestal i en el medi rural, d’interès 

general per a un sector, definits i dissenyats per grups operatius supraautonòmics. Aquests 

projectes hauran de partir d’una idea innovadora per resoldre els possibles problemes als quals 

fer front en el seu àmbit d’actuació. 

 

Beneficiaris Podran accedir a aquests ajuts les agrupacions d’almenys dues persones, 

físiques o jurídiques independents entre si, de caràcter públic o privat i d’un 

màxim de 8 integrants. També poden participar 8 integrants més però sense 

ser beneficiaris. Han de ser agrupacions de caràcter supraautonòmic i almenys 

una d’elles ha de ser del perfil a) 

 

Perfil dels beneficiaris: 

a) del sector agroalimentari i forestal: com ara organitzacions 

representatives d’agricultors, ramaders o silvicultors, organitzacions 

interprofessionals, empreses del sector i les seves organitzacions 

representatives,... 

b) del sector investigador o del coneixement: com ara universitats, centres 

de tecnologia, entitats de R + D + I, entitats d’assessoria, plataformes 

tecnològiques, ... 

c) altres: organitzacions no governamentals, grups d’acció local, o 

qualsevol altre actor que tingui un paper rellevant en relació a la temàtica 

que abordarà l’agrupació. 

d) Les agrupacions han de procurar tenir una composició equilibrada de 

dones i homes pel que fa als seus membres persones físiques. 

Període 
subvencionabl
e 

Des de la presentació de la sol·licitud fins la data final d’execució de les 
activitats. La durada màxima d’execució és de 2 períodes (1r període: data de 
sol·licitud fins a 15/07/2019 i 2n període: data de sol·licitud fins a 15 de juliol de 
2020). Data màxima d’execució: 15 de juliol de 2020. 

Despesa 
subvencionabl
e 

- Despesa de funcionament de cooperació: màxim 15%. 

- Despesa directe d’execució: màxim el 75% i un mínim del 50%. 

- Despesa en actuacions de divulgació: màxim el 25% i un mínim del 8%. 

- Despesa d’activitats subcontractades: màxim el 40%. 

- Despesa de desplaçament, allotjament i dietes del personal: màxim el 

15% 



 
 

- Costos indirectes: màxim el 15% dels costos directes de personal. 

Termini Del 29 de juny al 18 de juliol de 2018 

Més 
informació 

idiagri@mapama.es o bé a la pàgina web 

https://sede.mapama.gob.es/portal/site/se/ficha-

procedimiento?procedure_id=462&procedure_suborg_responsable=160&by=th

eme 

 

 

 

 

 

 


