
Subvencions:

Subvenció pel programa "Serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la
inserció de les persones amb discapacitat o TM 2021-2022". Projecte subvencionat pel
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i objecte de cofinançament per part del Fons social
europeu.

Subvenció a La Fageda Fundació per a l'execució del projecte d'ampliació i millores
tecnològiques en una indústria làctia. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya va concedir el 2017 a La Fageda Fundació un ajut de
500.000 euros per a l'execució del projecte. Aquest ajut té el caràcter de cofinançat pel DARP i el
FEADER.

"El Fons Social Europeu inverteix en el teu futur"

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i efectuat d'acord amb
les condicions establertes a la Línia ACOL del Programa Treball i Formació regulada per la Resolució
TSF/2817/2020, de 4 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria de la línia ACOL per l'any 2020
en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació (SOC-TRFO ACOL) i l'Ordre
TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per al Programa Treball i Formació, modificada per l'Ordre TSF/115/2019, de 7 de
juny i per l'Ordre TSF/20/2020, de 25 de febrer.

Subvenció a l'Empresa d'Inserció El Faig de La Fageda, S.L. per a la convocatòria de l'any 2021
de les subvencions destinades a les empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora
de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social (Línia 1 i línia 2).



Subvencions:

Subvenció al Centre Especial de Treball La Fageda per la convocatòria de l'any 2022 de les
subvencions a centres especials de treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per
persones amb discapacitat, de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat
contractades en centres especials de treball.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d'Empresa i Treball i finançada
pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la Covid-19.

Primer trimestre de 2021.

 La Fageda Fundació ha estat beneficiària de Fons Europeu de Desenvolupament
Regional amb l'objectiu de millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació
i de les comunicacions i l'accés a les mateixes i gràcies al que ha pogut desenvolupar
una solució de pla de vigilància i intel·ligència competitiva mitjançant el projecte
Reporting amb Power BI per a la millora de competitivitat i productivitat de l'empresa. 

Per això ha comptat amb el suport del programa Indústria 4.0 de la Cambra de
Comerç de Girona. 



Subvencions:

Projecte PROVEG, finançat a través de l'Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del
PDR de Catalunya 2014-2022


