ASSOCIACIÓ LEADER ILLA DE MENORCA
ELABORACIÓ DE L'ESTRATÉCII LEADER DE DESENVOLUPAMENT
RURAL PEL PERíOOC 201.f..2020 I EXECUCIÓ OCI CORRESPONENT
PROCES PARTICTPATIU (EDLP)

¡uslncRctó
L'Associació Leader llla de Menorca necessita contractar ¡" "6¡a36prq6¡$
L'ESTRATÉCIN LEADER DE DESENVOLUPAMENT RURAL PEL
PERíODE 2015-2020 I L'EXECUCIÓ DEL CORRESPONENT PROCES
PARTICIPATIU' el qual s'emmarca dins de l'ajuda preparatória de la convocatória

DE

d'ajudes Leader, gestionat per l'Associació Leader llla de Menorca amb fons Feader,
per un import máxim de 7.000,00€ IVA inclós

L'objectiu principal de la contractació és doble:
a) Elaborar I'estratégia amb la finalitat de posar en marxa el programa d'ajudes Leader
-diversificació
de desenvolupament rural pel perÍode 2015-2020 així com fomentar la
del sector cap a unes activitats més competitives i sostenibles amb el medi ambient
b) Guiar i coordinar el procés participatiu ciutadá amb els membres de l'Associació, les
entitats i els col'lectius relacionats, amb la finalitat de fer una valoració final de les
ajudes Leader 07-13 i la confecció de la nova estratégia pel desenvolupament rural
pels próxims anys.

El projecte comprén la realització de diferents accions, entre les quals figura
I'acció denominada I'elaboració de L'ESTRATÉGA DE DESENVoLUpAMeÑr nunnl
A L'ILLA DE MENORCA PEL PERíODE 2015-2020 I LA POSADA EN MARXA DEL
PROCÉS PARTICIPATIU

OBJECTE DE L'ENCARREC
L'objecte de I'encárrec és la contractació externa dels serveis per dur a terme la
redacció de l'estratégia que identificará i establirá les prioritats, objectius i quadre
financer de les ajudes Leader pel desenvolupament rural, durant el peiíod e 2014-2020

L'elaboració del Pla Estratégic pel període 2014-2020 ha de permetre el
desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida de l'illa d'e Menorca,
subvencionades per la mesura 6.B. "Promoure el desenvolupament local a les zones
rurals" mitjangant una estratégia dirigida a acompanyar la consecució dels objectius
marcats.
OBJECTIUS ESPECíFICS DEL DESENVOLUPAMENT LocAL PARTIcIPATIU
1. Augment de la competitivitat i del creixement

2.
3.

Millorar el nivell i la qualitat de vida dels habitants del medi rural
Foment de l'ocupació sostenible i la cohesió social, especialment els joves
les dones

4' Diversificació de l'economia, lmpuls a les Pimes a l'emprenedoria
sectors innovadors

i

i

dels

5. Potenciar la gobernanga local i l,animació social
6. Garantir la sostenibilitat de l'activitat en el medi rural mitjangant

la utilització
adequada dels recursos naturals. Cal establir una connexió entre les
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estratégies a desenvolupar i els sectors agrari i mediambiental. Els grups
d'acció local com a dinamitzadors delterritori.

Principis metodológics: estratégia territorial

de

desenvolupament; enfoc

ascendent; principi de col'laboració público-privada; actuacions integrades

i

multisectorials; Innovació; Cooperació; Connexions a xaryes.
FINALITAT

El document haurá d'analitzar i tenir present la normativa d'aplicació a l'illa de
Menorca. Haurá de proposar la "Llista d'activitats auxiliables" que orientará els tipus de
projectes subvencionables amb la metodologia Leader pel període 2o1s-2020

Per a I'elaboració de I'informe de I'Estratégia es comptará amb les dades
subministrades per l'Associació Leader illa de Menorca i el Consell Insular de
Menorca.

Les propostes presentades hauran de contenir, així mateix,
detallat i calendari per I'execució del procés participatiu.

un

programa

L'elaboració de I'estudi haurá de tenir en compte els següents punts:
Els oferents presentaran les seves propostes de la següent manera:
1 Metodologia i proposta de treball: objectius, pla de desenvolupament dels
continguts de la EDLP, Pla de participació, pla de comunicació, cronograma
d'execució, Document resultant

2 Relació de l'equip humá que executa eltreball i del procés participatiu
3 Oferta económica
El contingut de les Estratégies EDLP haurá de comptar com a mínim amb les següents
parts:

1
2

INTRODUCCIÓ

ANALISI I REDACCIÓ DE LA DIAGNÓSI MEDIOAMBIENTAL
SOCIOECONÓMIC INICIAL DE MENORCA .

I

3 ANALISIS DE NECESSITATS. análisi de les necessitats de desenvolupament
del potencial de l'illa de Menorca. Análisis DAFO
4 PROPOSTES ESTRATÉG|QUES D'AcTUActó. Activitats reilevants per a
I'estratégia:

o
.
.
5
6
7

i

4.1. Objectius i prioritats: Carácter integrat i innovador. Jerarquia d'objectius.
Indicadors i Ratis per mesurar els objectius quantificables
4.2. Criteris de selecció. Criteris de valoració. Baremació. Línies d'actuació.
Coheréncia amb la resta de Fons UE
4.3. Publicitat
PLA D'AcclÓ. Demostrar com ers objectius es tradueixen en accions
SISTEMES DE GESTIÓ ICONTROLS. AVALUACIÓ. INdiCAdOTS
ELEMENTS TRANSVERSALS:
a) Garanties d'igualtat d'oportunitats

b) Principis de sostenibilitat mediambiental
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c) Enfoc innovador de I'estratégia i de les mesures previstes
d) Pla d'informació, publicitat i transparéncia
e) Responsabilitat social Empresarial de I'Ass. Leader iila de Menorca
f) Incompatibilitats previstes

8
.
.

PROPOSTES D'EXECUCIÓ DEL PROCÉS PNNTICIPATIU
Objectius generals i específics. Límits de la participació. Univers
Enquesta tipus "qüestionari on line" valoració de les ajudes Leader 07-13 pels
promotors, els socis i entitats relacionades.

.
.

Número d'encontres i relació d'entitats convocades
Metodologia: difusió prévia, disseny i desenvolupaments de les dinámiques de
participació pública orientades a la construcció de I'estratégia. Transversalitat.

.
.
.

Recursos materials ihumans
Programa detallat i Calendari d'execució.
MemÓria Final del Procés Participatiu: a) Directori dels participants (dades de

contacte

i

entitat que representen);

Continguts: apodacions fetes.

b) Criteris d'inclusió al procés;

c)

És obligatori lliurar les dades dels punts a, b i c a la memória final amb registre
exhaustiu en paper i en format electrónic tipus full de cálcul.
L'associació facilitará la documentació per la realització de la diagnosi inicial de
la zona, així com per al procés participatiu

i

L'informe final de l'Estratégia els resultats del Procés Par.ticipatiu, s'haurá de
presentar en format paper. En cas que hi hagi plánols hauran de ser en paper D¡NA3.
També es presentará una cópia en format digital en un programa que permeti la
modificació dels plánols, en cas que sigui necessari.
QUANTIA DEL CONTRACTE
lmport total máxim del contracte: set mil euros IVA inclós (7.ooo,oo €)

TERMINI D'EXECUCIÓ
Termini máxim de lliurament de I'estratégia i de realització del procés participatiu:
4 de febrer de 2016
REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Els ofertants presentaran una proposta que inclourá la documentació següent:

.
.
.
.
.

Experiéncia demostrable en gestió en desenvolupament rural pública i privada
Experiéncia en diversificació dels diferents sectors del desenvolupament rural
Experiéncia en processos participatius
Coneixements relacionats amb el medi rural de Menorca
Coneixements de les ajudes de Desenvolupament Rural
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Treballs, estudis o projectes relacionats amb el sector

GRITERIS DE PUNTUACIÓ
Documentació

1.

.
o
o

Puntuació

CRITERIS TÉCNICS. ESTRATÉGIA I PROCÉS PARTICIPATIU.

0-80p

Qualitat de la proposta técnica
Metodologia de treball
Pla de desenvolupament dels continguts
I'estratégia

a

desenvolupar per a I'elaboració de

.
.
o
o

Millores, innovació i altres propostes que millorin la finalitat i els objectius

2.

OFERTA ECONÓMINCA

Pla de participació. Recursos idinámiques

Pla de comunicació
Documents al lliurar

0-20

-

L'Órgan de selecció estará compost pels técnics de l'Associació i l'equip assessor
multidisciplinar que aquesta consideri convenient. El resultat de la puntuació
proposada per aquest Órgan es sotmetrá a la resolució definitiva del Consell Rector

- Les ofertes es presentaran en el registre

d'entrada de l'Associació Leader llla de
Menorca, a la seva seu de Plaga Biosfera, 5, de Maó, en horari d'atenció al públic
(8h-14h)

Les ofertes podran presentar-se també per correu postal. En aquest cas el candidat
haurá de justificar la data d'imposició de l'enviament a I'oficina de Correus i anunciar a
l'Associació la remissió de l'oferta el mateix dia, per consignar-se així el número
d'expedient.
- El termini máxim de presentació d'ofertes finalitza el dia 28 de setembre de 20i5 a
les 14 hores
Cada candidat no podrá presentar més d'una oferta. Tampoc podrá subscriure cap
oferta en unió temporal amb altres sija ho ha fet individualment, o bé figurar en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donará lloc a la nó admissió de
totes les sol.licituds que hagi subscrit.
La presentació d'una oferta suposa l'acceptació incondicional pel sol.licitant de les
condicions d'aquestes bases.
LEGISLAGIÓ

L'Associació Leader disposa de documentació, bibliografia, normativa i manuals de
procediment que posará a l'abast de l'equip redactor de l'Estratégia i impulsor del
Procés Participatiu.
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Reglament (uE) núm.1305t2013, det 17t12t2013 (DouE 1347, det 2ot12t1z
Reglament (u E)

nú

m. I 3 03t201
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Esborrany del PDRIB Programa Desenvolupament Rural 2oi4-2020
Guia de Desarrollo Local Participativo para Actores Locales. Abril2014

"lnforme de EvaluaciÓn continua" año2014 PDRI82OOT-2013. Red2Red Consultores.
12t06t2015

Tant el desenvolupament dels treballs com als documents a lliurar s'ha de complir en
tot moment amb la normativa vigent aplicable en matéria de desenvolupament rural i
ha de quedar perfectamen it a les ofertes que es presentin.

Maó, 17 de setembre de

'i/te
|Lat¡¡
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