amb

Economia
Sostenible
Junts construïm, impulsem,
creixem i avancem per a generar una activitat
econòmica sostenible, gràcies a un model
basat en la innovació i el coneixement.
Aquest és el futur de totes i tots,
la nova economia per a persones, l’econovida.
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Aquesta línia d'ajudes pretén contribuir a mitigar i reduir als efectes en l’economia valenciana com a
conseqüència de la pandèmia sanitària provocada per la COVID-19, i la posterior crisi econòmica.
• L’acord «Alcem-nos. Acord per la Recuperació de la Comunitat Valenciana», la Generalitat Valenciana i
els agents socials han perfilat un marc d’actuació en matèria de política econòmica, entre d’altres, pels
pròxims anys que està estructurat en 90 línies estratègiques i 350 accions concretes, que han de
materialitzar-se en el pressupost de la Generalitat Valenciana per 2021.
• Cal destacar línia estratègica 70, de «desenvolupament i consolidació d’un model d’economia de
proximitat, social i solidària, generadora d’ocupació, riquesa i benestar social, i que impulse l’equilibri
territorial». Per dur a la pràctica aquesta línia estratègica, l’acord esmentat inclou l’acció 269, en la que es
considera fonamental la «Convocatòria pública de projectes d'economia sostenible: Mantindre i
reforçar la línia d'ajudes d'economia sostenible existent, dirigida a entitats sense ànim, PIMES i centres
universitaris d'investigació de les Universitats Valencianes.
• Amb aquestes ajudes es pretén estimular i contribuir a la difusió de l'economia sostenible entre els
agents econòmics, mitjançant el suport a activitats de foment d'estudis d'aspectes relacionats amb
l'economia sostenible, de difusió d'activitats i pràctiques empresarials relacionades amb l'economia
sostenible, elaboracions per part de PIMES valencianes de memòries de responsabilitat que permeta
supervisar i gestionar el rendiment de les empreses en el vessant econòmic, social i ambiental, d'investigació
de projectes que desenvolupen els principis de l'economia sostenible, amb aplicació pràctica dels
models de gestió empresarial relacionats amb l'empresa social i sostenible. El resultat esperat és fomentar el
desenvolupament d'un model econòmic per l’economia valenciana basat en la triple sostenibilitat:
econòmica, social i mediambiental
•
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Activitats de formació, foment i difusió de la cultura i pràctiques de
l'empresa social, de la EBC i l'economia sostenible en la Comunitat
Valenciana
Elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat (Balanç del Bé
Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer, etc).
Activitats d'investigació bàsica i formació sobre EBC, empresa social,
economia sostenible, emprenedoria i innovació social, i la investigació
aplicada en aqueixes matèries.

Foment de l’economía del Bé Comú, Elaboració de memòries de
sostenibilitat i RSC, Estudis d’investigació.
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Activitats de formació, foment i difusió de la cultura i
pràctiques de l'empresa social, de l'economia sostenible i l'EBC
en la Comunitat Valenciana
Beneficiàries
Associacions, fundacions i
altres entitats i
organitzacions sense ànim de
lucre que tinguen entre les
seues finalitats la promoció i
foment dels principis
vinculats a l'empresa social
i/o de la EBC (fins a
10.000€).
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Objecte de l’ajuda
Activitats de formació, foment i
difusió de la cultura i pràctiques de
l'empresa social, de l'economia
sostenible i de la EBC en la
Comunitat Valenciana.

Pressupost
325.000€

Termini
DES DEL DIA 1 DE MARÇ
DE 2021 FINS AL DIA 30
DE MARÇ DE 2021, els
dos inclosos

Elaboració i implantació d'una memòria de sostenibilitat (Balanç del
Bé Comú, memòria de responsabilitat social, estat no financer, etc).
Beneficiàries
Petites i mitjanes
empreses amb
personalitat jurídica
pròpia que realitzen
actuacions vinculades
amb la implantació de
la cultura i pràctica de
l'empresa social i de la
EBC (fins a 3.000€).
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Objecte de l’ajuda
Elaboració i implantació d'una
memòria de sostenibilitat :

Pressupost
315.000€

Balanç del Bé Comú

Memòria de responsabilitat social
Estat no financer,
...etc

Termini
DES DEL DIA 1 DE MARÇ
DE 2021 FINS AL DIA 30
DE MARÇ DE 2021, els
dos inclosos

Activitats d'investigació bàsica i formació sobre EBC, empresa
social, economia sostenible, emprenedoria i innovació social, i la
investigació aplicada en aqueixes matèries.
Beneficiàries
Centres, instituts i ens
universitaris especialitzats
que duguen a terme
activitats d'investigació i/ o
formació especialitzada en
matèries vinculades a
l'economia sostenible,
l'empresa social o la EBC
(fins a 10.000€).
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Objecte de l’ajuda
Activitats d'investigació bàsica
i formació sobre EBC, empresa
social, economia sostenible,
emprenedoria i innovació
social, i la investigació aplicada
en aqueixes matèries.

Pressupost
60.000€

Termini
DES DEL DIA 1 DE MARÇ
DE 2021 FINS AL DIA 30
DE MARÇ DE 2021, els
dos inclosos

Foment de l’economia sostenible, del Bé Comú, Elaboració de
memòries de sostenibilitat i RSC, Estudis d’investigació
Beneficiàries
Associacions sense
ànim de lucre
fins a 10.000€

Pimes
fins a 3.000€

Objecte de l’ajuda
Foment de l’economía del
Bé Comú i l'economia
sostenible

Pressupost
700.000€

Elaboració de memòries de
sostenibilitat i RSC
Estudis d’investigació

Universitats
fins a 10.000€
TOTA LA INFORMACIÓ PODEN TROBAR-LA EN:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18212&version=amp
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Termini
DES DEL DIA 1 DE MARÇ
DE 2021 FINS AL DIA 30
DE MARÇ DE 2021, els
dos inclosos

Per més
informació:
DG ECONOMIA SOSTENIBLE
dgeconomia@gva.es
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