Fons Europeu de Desenvolupament Regional

El Programa Operatiu FEDER de les Illes
Balears (PO) per al període 2014-2020
està destinat a millorar les capacitats
d’investigació i innovació de les PIME
locals, a afavorir la implantació de les TIC, a
promoure el canvi cap a una economia amb
baixes emissions de carboni i a millorar el
medi ambient.
Disposa d’uns recursos de 270 milions
d’euros, dels quals 135 milions d’euros
procedeixen de la Unió Europea a través del
Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
A més, es participarà en la Iniciativa Pime,
instrument financer destinat a facilitar
crèdits a empreses per un import de 25
milions d’euros.
En la gestió del Programa participen
diferents conselleries del Govern de les
Illes Balears, entre altres entitats, sota la
coordinació de la Direcció General de Fons
Europeus de la Vicepresidència i Conselleria
d’Innovació, Investigació i Turisme.

fonseuropeus.caib.es

Programa operatiu FEDER de Balears 2014-2020

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

EL PO REGIONAL ESTÀ ARTICULAT
EN ELS OBJECTIUS SEGÜENTS

OBJECTIU TEMÀTIC 3:

OBJECTIU TEMÀTIC 10:

Millorar la competitivitat
de les petites i mitjanes empresess

Invertir en educació, formació
i formació professional per a
l’adquisició de capacitats i un
aprenentatge permanent

OBJECTIU TEMÀTIC 1:

Potenciar la investigació,
el desenvolupament tecnològic
i la innovació
Es contempla la creació d’instruments financers per millorar
l’accés al finançament empresarial, a més d’actuacions
de modernització basades en la utilització de noves eines i
serveis relacionats amb les TIC.
OBJECTIU TEMÀTIC 4:

Afavorir el pas a una economia baixa
en carboni a tots els sectors
Es finançaran actuacions que contribueixin als objectius de
l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears,
que comprenen, des de l’adquisició d’equipament científic,
fins a accions de foment, suport i consolidació a la I+D+I de
les PIME.

OBJECTIU TEMÀTIC 2:

Millorar l’ús i la qualitat
de les TIC i l’accés a aquestes

Es preveuen la construcció, les obres d’ampliació i la reforma
de centres d’ensenyament primària i secundària.

Assistència tècnica

Es finançaran mesuras per reduir les emissions de gasos
d’efecte hivernacle en el sector del transport i avançar en la
promoció de l’eficiència energètica i l’augment de l’ús de les
energies renovables.

El Programa disposa d’una dotació d’assistència tècnica per
donar suport a la gestió, el seguiment, el control i la difusió
del Programa mateix.

La taxa de cofinançament
de les actuacions és del 50 %.

OBJECTIU TEMÀTIC 6:

Protegir el medi ambient
i promoure l’eficiència dels recursos
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15,67 M€
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33,54 M€
OBJECTIU TEMÀTIC 3

6,00 M€
OBJECTIU TEMÀTIC 4

42,33 M€
Inclou actuacions com l’ampliació de la implantació de la
banda ampla i la difusió de xarxes d’alta velocitat a les illes, així
com el reforç de les aplicacions de les TIC per a l’Administració
electrònica.

Es realitzaran inversions en el sector de l’aigua per millorar
l’eficiència i reutilització dels recursos hídrics de les illes.
Igualment, es promouran inversions per a la posada en valor
del patrimoni cultural de les Illes Balears.

OT 6
13,34%

OT 3
4,45%
OT 4
31,37%

OBJECTIU TEMÀTIC 6

18,00 M€
OBJECTIU TEMÀTIC 10

17,00 M€
ASSISTÈNCIA TÉCNICA

2,40 M€

