
BENEFICIARIS

DESPESES ELEGIBLES

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA
8,8M€

Ministeri de Sanitat i
FEMP

OBJECTIU
Realització d'accions destinades a la promoció

d'estils de vida saludable a través de la creació o
rehabilitació d'entorns saludables

COMPONENT 18
 Es podran presentar diverses

sol·licituds d’entre 15.000 y 700.000€

FINANÇAMENT DEL 100%

SUBCONTRATACIÓ DEL 100%

REQUISITS DE LES
ACTUACIONS

AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DESTINADES A LA
PROMOCIÓ D'ESTILS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DE LA
CREACIÓ O REHABILITACIÓD'ENTORNS SALUDABLES

Termini: 23 de desembre de 2022

Entitats Locals adherides a la
Red Española de Ciudades Saludables (RECS) 

Infografia: TECH friendly S.L.
Data d’actualització: 25 novembre 2022

Per més info 
Contacta'ns! techfriendly.es

Més info: bit.ly/AyudasEntornosSaludables

Segona convocatòria

Seran finançables els
projectes iniciats després
de febrer de 2020 que no
hagin estat finalitzats en
data de presentació de
l'ajut.

Només seran admissibles
les sol·licituds que tinguin
la consideració de projecte
integral (no es financen
fases de projectes majors).

Redacció del projecte i honoraris tècnics
Els costos d’inversió i
subministraments per l’execució del
projecte
Costos de personal
Costos de comunicació i difusió

COHERÈNCIA DE
L’ACCIÓ 29 pt.

19 pt.

5 pt.

16 pt.

4 pt.

2 pt.

6 pt.

14 pt.

5 pt.

MILLORA DE LES
CONDICIONS DE VIDA

EFECTIVITAT

EQUITAT

PARTICIPACIÓ DE LA
POBLACIÓ

INTERSECTORIALITAT

SOSTENIBILITAT DE
L’ACCIÓ

REQUISITS TÈCNICS

AVALUACIÓ

ACTUACIONS OBJECTE
DE FINANÇAMENT

CRITERIS DE
VALORACIÓ

Infraestructures per la
realització d’activitat física
a l’aire lliure
Infraestructures de foment
de l’ús de la bicicleta
Rutes o circuits saludables,
segurs i accessibles
Creació d’espais
saludables que potenciïn
l’activitat física i la salut:
ampliació de voreres, la
creació de zones de joc a
l’aire lliure, camins escolars
segurs i altres actuacions
emmarcades en
l’urbanisme tàctic
Actuacions per la promoció
d’estils de vida saludables
en la infància i
l’adolescència: disseny
d’itineraris segurs a peu i
en bicicleta, la creació
d’espais per vianants i de
joc actiu segur o la
pacificació del tràfic al
voltant de centres escolars

INVERSIÓ 2

https://bit.ly/EntornosSaludables

