Convocatòria de subvencions MRR CAIB a 12/05/2022

CONSELLERIA

INSTRUMENT

Medi Ambient i
Territori

Subvenció

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Subvenció

Agricultura, Pesca i
Subvenció
Alimentació

DESCRIPCIÓ

Ordre 11/2022, de 5 de maig de 2022, del
conseller de Medi Ambient i Territori per la
que s’estableixen les bases reguladores i
s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de
subvencions per a actuacions en la Reserva de
la Biosfera Menorca, amb càrrec al Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència,
finançat per la Unió Europea-Next
GenerationEU
Resolució del president de l'Agència
d’Estratègia Turística de les Illes Balears
(AETIB) per la qual s'aprova la convocatòria
d’ajudes mitjançant un sistema de “bonus
turístics“ amb l’objectiu d’incentivar la
demanda dels serveis turístics i reactivar
l'economia de les Illes Balears, mitjançant un
sistema de “bonus turístics” per a la
convocatòria 2022-2023
Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes
per a inversions en bioseguretat vegetal, en el
marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència finançat per la Unió Europea-Next
Generation EU, aprovat per al període 20212023

DATA
PUBLICACIÓ

IMPORT MRR

ESTAT

07/05/22

755.383,00 € Publicada

30/04/22

200.000,00 € Publicada

30/04/22

119.565,60 € Publicada

DATA CONCESSIÓ,
ADJUDICACIÓ O
SIGNATURA

Agricultura, Pesca i
Subvenció
Alimentació

Agricultura, Pesca i
Subvenció
Alimentació

Agricultura, Pesca i
Subvenció
Alimentació

Afers Socials i
Esports

Subvenció

Medi Ambient i
Territori

Subvenció

Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA), per la qual es convoquen ajudes al
Programa de suport a les inversions en
eficiència energètica i energies renovables
(biogàs i biomassa agrícola) en el marc del Pla
de recuperació, transformació i resiliència
finançat per la Unió Europea-Next Generation
EU, aprovat per al període 2021-2023
Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de
minimis per a inversions en bioseguretat
animal, en el marc del Pla de recuperació,
transformació i resiliència finançat per la Unió
Europea Next Generation EU, aprovat per al
període 2021-2023
Resolució de la presidenta del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
(FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes al
Programa de suport per a l’aplicació
d’agricultura de precisió i tecnologies 4.0 al
sector agrícola i ramader en el marc del Pla de
recuperació, transformació i resiliència
finançat per la Unió Europea-Next Generation
EU, aprovat per al període 2021-2023
Resolució de la consellera d’Afers Socials i
Esports per la qual s’aprova la convocatòria de
subvencions destinades a la millora de
l'accessibilitat d'infraestructures i
equipaments de les entitats locals de les Illes
Balears
Subvencions públiques per a la millora de
l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a

30/04/22

272.314,00 € Publicada

30/04/22

159.665,55 € Publicada

30/04/22

406.705,00 € Publicada

26/04/22

964.785,21 € Publicada

09/04/22

2.606.098,25 € Publicada

Medi Ambient i
Territori

Subvenció

Mobilitat i
Habitatge

Subvenció

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Subvenció

Fons Europeus,
Subvenció
Universitat i Cultura
Model Econòmic,
Turisme i Treball

Subvenció

Model Econòmic,
Turisme i Treball

Subvenció

les xarxes en els municipis petits i mitjans de
les Illes Balears, finançats per la Unió EuropeaNextGeneration EU.
Convocatòria per a l’any 2022 de subvencions
per al suport a la implementació de la
normativa de residus i el foment de
l’economia circular a les Illes Balears finançat
per la Unió Europea-Next Generation EU
Convocatòria d'ajudes per transformar les
flotes de transport de viatgers i mercaderies
d’empreses privades prestadores de serveis de
transport per carretera, així com d’empreses
que realitzin transport privat complementari,
en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, finançades per la
Unió Europea «Next Generation EU»
Convocatòria conjunta de subvencions
«Programa SOIB Recerca i Innovació», per al
període 2022-2025 destinada a executar
projectes d’inversió de «Noves polítiques
públiques per a un mercat de treball dinàmic,
resilient i inclusiu», amb la participació de la
Conselleria de Fons Europeus, Universitat i
Cultura, mitjançant la Direcció General de
Política Universitària i Investigació
Suport als projectes d’inversió en
infraestructures escèniques i musicals de les
Illes Balears
Promoció de l’ocupació autònoma per abordar
el repte demogràfic i facilitar la transformació
productiva cap a una economia verda i digital
Segona oportunitat dels treballadors
autònoms o per compte propi per facilitar la

02/04/22

15.876.840,19 € Publicada

17/03/22

3.621.025,00 € Publicada

12/03/22

4.776.148,00 € Publicada

30/12/21

720.889,41 € Publicada

30/12/21

3.939.813,00 € Publicada

30/12/21

1.900.000,00 € Publicada

Model Econòmic,
Turisme i Treball

transformació productiva cap a una economia
verda i digital
SOIB Projectes territorials per a col·lectius
vulnerables
Subvenció

Model Econòmic,
Subvenció
Turisme i Treball
Transició Energètica,
Sectors Productius i
Subvenció
Memòria
Democràtica
Transició Energètica,
Sectors Productius i
Subvenció
Memòria
Democràtica
Transició Energètica,
Sectors Productius i
Subvenció
Memòria
Democràtica
Transició Energètica,
Sectors Productius i
Subvenció
Memòria
Democràtica
Transició Energètica,
Sectors Productius i
Subvenció
Memòria
Democràtica
Educació i Formació
Subvenció
Professional

SOIB Qualificats – Primera experiència
Rehabilitació energètica en edificis existents
en municipis de repte demogràfic (Programa
PREE 5000)
Instal·lacions d’autoconsum amb fonts
d’energia renovable en el sector serveis i
altres sectors productius de l’economia
(incentius 1, 2 i 3)
Instal·lacions d’autoconsum amb fonts
d’energia renovable en el sector residencial,
les administracions públiques i el tercer sector
(incentius 4 i 5)
Implantació de sistemes tèrmics renovables
en el sector residencial (incentius 6)

Suport a la mobilitat elèctrica (programa
MOVES III)

Creació i consolidació de places públiques de
primer cicle d’educació infantil i per a la
reconversió de centres privats que atenen
regularment infants de 0-3 anys

23/12/21

5.450.675,00 € Publicada

23/12/21

5.216.304,00 € Publicada

16/11/21

513.000,00 € Publicada

11/09/21

5.621.482,71 €

En procés de
concessió

11/09/21

4.871.192,01 €

En procés de
concessió

11/09/21

2.305.087,63 €

En procés de
concessió

03/07/21

9.300.000,00 €

En procés de
concessió

22/06/21

11.420.093,00 Concedides

02/12/21

TOTAL SUBVENCIONS 2021

51.278.036,76 €

TOTAL SUBVENCIONS 1/01/2022 a 12/05/2022

29.758.529,80 €

TOTAL SUBVENCIONS a 12/05/2022 (Acumulat)

81.017.066,56 €

