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Impulsem
una campanya per a posar en valor
a la dona
com a dinamitzadora
del medi
rural
(FOTO D´ARXIU)

Col·laborem
amb la Sindicatura de
Comptes
per a garantir major
transparència

23 projectes
empresarials
promoguts
per dones
entre 2018 i
2021

El GAL Maestrat Plana Alta aprova el
pagament de 329.136,29€ en
subvencions a projectes de 14
emprenedors
· Domingo Giner: “Cada vegada són
més els emprenedors que aposten per
promoure negocis i generar ocupació
en el medi rural”
Traiguera, març de 2021. La Junta Directiva
del Grup d'Acció Local (GAL) Maestrat
Plana Alta ha aprovat la proposta de pagament de 14 projectes per un import de
329.136,29€, sent aquesta la major proposta de pagament emesa fins ara pel GAL.
Aquestes ajudes corresponen a sis projectes de la convocatòria 2018, sis de la convocatòria 2019 i altres dues de la convocatòria 2020.
Domingo Giner, president del GAL Maestrat Plana Alta, ha zsegurado que “es tracta
de la major aportació aprovada mai pel
Grup d'Acció Local, la qual cosa demostra
que cada vegada són més els emprenedors
del medi rural que aposten per promoure
negocis i generar ocupació a l'interior”.

Segueix-nos:

Fins hui, incloent aquesta proposta, s'ha
emés des del GAL un import total de
825.832,23€ en propostes de pagament a
expedients subvencionats a emprenedors
en les diferents convocatòries de Fons
LEADER. D'aquesta quantitat, la Generalitat ha procedit al pagament de 470.723,53
euros.
En la proposta definitiva aprovada després
del vistiplau de la Generalitat es troben
projectes d'allotjaments turístics, clíniques
de fisioteràpia, un forn de pa, un taller de
reparació de vehicles, una grua d'assistència en carretera, una empresa de retolació, una altra d'adobats, una cooperativa i
també alguna millora enfocada a la implementació d'energies renovables, entre
altres. La inversió total generada gràcies a
aquestes subvencions serà d'1.535.974,65
euros.
Cal tindre en compte que, a més de les
ajudes de 2018 i 2019, al desembre de
2020 es va aprovar una important línia
d'ajudes per a impulsar 21 projectes.

@galmaestratplanaltaleader2020
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Fomentem la visibilitat de la dona
rural dels nostres pobles pel 8M
El Grup d'Acció Local Maestrat
Plana Alta ha impulsat la campanya
‘Dones Rurals i Amb Futur’ per a
donar visibilitat a la dona rural i el
seu paper fonamental com a dinamitzadora de l'activitat dels pobles.
És una campanya que està duent a
terme en Facebook amb la implicació de les dones dels pobles, que
estan compartint les seues experiències vitals i professionals en
l'entorn rural.
Es tracta d'una iniciativa impulsada
amb motiu del ‘Dia Internacional
de la Dóna’ que es commemora
aquest pròxim 8 de març, però
que des del GAL Maestrat Plana
Alta s'està visibilitzant des del passat 23 de febrer. Per a això està
recollint molts exemples de dones
d'èxit en el món professional i que
expliquen com desenvolupen els
seus projectes empresarials a l'interior.

El GAL Maestrat Plana Alta col·labora
amb la Sindicatura de Comptes per a
garantir major transparència
El Grup d'Acció Local (GAL) Maestrat Plana Alta ha fet
un pas més en el seu esforç per ajudar als emprenedors
dels entorns rurals, així com per a fer-ho de manera
transparent, de manera que a partir d'ara treballarà mà a
mà de la Sindicatura de Comptes. L'objectiu no és un
altre que garantir que s'està fent un ús adequat dels diners de què disposa per a invertir en els projectes dels
emprenedors i xicotets empresaris del seu territori.
En aquest sentit, Domingo Giner, president del GAL
Maestrat Plana Alta, ha assegurat que “estem treballant
amb diners públics procedents dels ajuntaments, de la
Generalitat i de la Unió Europea. Per això no sols hem
de ser justos i eficaços en el maneig del nostre pressupost, sinó que a més hem de ser transparents i demostrar-ho”.

Per què
#RuralsiambFutur?
Perquè treballem pel futur del
nostre territori, la generació de
noves oportunitats de desenvolupament i ocupació als nostres
pobles.
Fomentem l'emprenedoria en
els nostres municipis.
Creiem en les noves oportunitats de futur del nostre territori, donem a conéixer els seus
recursos quant a patrimoni,
oferta turística i qualitat de vida
dels nostres pobles per a fomentar no sols la seua visita
sinó també la consolidació de
població.

