
Convocats els ajuts Leader per donar un impuls a les empreses de la zona nord-

oriental de Catalunya 

 Ajuts de fins al 40% de la despesa per a la creació o millora de les activitats 

econòmiques 

 Hi poden optar empreses tant públiques com privades 

 Convocatòria oberta del 17 d’octubre al 30 de novembre 

 

L’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de 

Catalunya (ADRINOC) obre el període de sol·licitud dels Ajuts Leader, que tenen per 

objectiu ajudar a finançar inversions per a la creació, ampliació o millora de negocis a 

la zona nord-oriental de Catalunya (Garrotxa en la seva totalitat i part de l’Alt Empordà, 

Pla de l’Estany, Gironès, Selva i Osona). 

La convocatòria està oberta fins al 30 de novembre (inclòs) i aquelles empreses que 

vulguin rebre l’assessorament i el finançament que comporta poden posar-se en contacte 

amb ADRINOC a través del correu electrònic info@adrinoc.cat o bé a través dels 

telèfons 972 27 16 00 (oficina d’Olot) i  972 50 30 88 (oficina de Figueres). Al web 

d’ADRINOC hi podreu trobar l’enllaç a la gravació de la sessió informativa que es va 

realitzar el passat dimecres 14 d’octubre de manera telemàtica i tota la documentació 

necessària per a la tramitació de l'ajut. 

La dotació total dels ajuts és de 668.642€ i la seva intenció és fomentar les inversions al 

territori, per tal d’ajudar al desenvolupament rural i a la diversificació econòmica del 

territori d’influència d’ADRINOC. Amb seu a Olot i a Figueres, ADRINOC dona 

suport i assessorament a totes aquelles iniciatives que es vulguin acollir al programa. 

Els tècnics d’ADRINOC acompanyen en la gestió de la subvenció, amb la finalitat que 

la seva inversió sigui positiva per l’empresa, alhora que dinamitzi i estimuli el territori. 

El finançament dels ajuts prové del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 

Alimentació de la Generalitat de Catalunya i estan cofinançats pels fons 

europeus FEADER. 
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