ESTRATEXIA LOCAL PARTICIPATIVA DA COMARCA DE ORDES – LEADER 2014-2020

III.4 PLAN DE ACCION: OPERACIÓNS SUBVENCIONABLES
OP1. TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN PARA A COLABORACIÓN E
OPERACIÓN

COOPERACIÓN ENTRE PEMES E DIFUSIÓN DE RESULTADOS DA
INVESTIGACIÓN E OUTRAS ACCIÓNS DE INFORMACIÓN
M01 Accións de transferencia de coñecementos e información (art. 14)
M09 Creación de grupos e organización de produtores (artigo 27)

MEDIDA DO PDR

M19Apoio

para

o

desenvolvemento

local

de

LEADER

(DLP,

desenvolvemento local participativo) (art. 35 do Regulamento (UE) nº
1303/2013)
1.2 Actividades de demostración e información
SUBMEDIDA DO PDR

9.1 Creación de agrupacións de produtores nos sectores agrícola e
forestal
19.4 Custes correntes e animación
P1.A Fomentar a innovación, a cooperación e o desenvolvemento da base

PRIORIDADE
FEADER

do coñecemento nas zonas rurais
P6.B Promover o desenvolvemento local nas zonas rurais
Transversal
O1.1Mellorar

a

cualificación

empresarial

e

potenciar

a

cultura

emprendedora
OBXECTIVOS

O1.3Potenciar a investigación e innovación e a transferencia de
coñecementos
O6.2Cooperar para mellorar o coñecemento e obter sinerxías na
aplicación da estratexia
A ausencia de canles informativos adaptados as demandas laborais e as
oportunidades de emprego, xunto coa centralización das actividades de
información e coñecemento-investigación nas zonas urbanas, as

XUSTIFICACIÓN

demandas de profesionalización e mellora da competividade de
determinados sectores, fan imprescindible realizar unha serie de accións
que non requiran da depedencia das posibiliades de información das
zonas urbanas.
1. Accións de información (charlas, publicacións, …) sobre instrumentos

TIPOLOXÍA DE
PROXECTOS

e recursos de apoio e promoción de PEMES existentes a nivel
comarcal (axencias de desenvolvemento, centros de innovación, …)
2. Accións de información para a dignificación das actividades propias do

Página 1 de 20

ESTRATEXIA LOCAL PARTICIPATIVA DA COMARCA DE ORDES – LEADER 2014-2020
sector primario e do medio rural onde se desenvolven.
3. Realización de mesas sectoriais ou foros de encontro entre
empresarios ou responsables de Pemes, organizados a modo de
grupos de traballo e discusión sobre temas relacionados cos distintos
sectores, tras unha exposición informativa previa (canais curtos de
comercialización, desenvolvemento forestal, etc). Intercambios de
experiencias nos distintos sectores económicos da comarca
4. Prestación de orientación a produtores primarios e apoio informativo,
técnico e loxísticos necesario para a constitución de fórmulas
asociativas entre estes, que melloren a produtividade e viabilidade
das explotacións (comercialización conxunta, promoción de produtos,
accesos a plans formativos) e de fórmulas de mobilización ou
recuperación de terra agraria.
5. Talleres de difusión das actividades propias do medio rural e
posibilidades de emprego en ámbitos non urbanos.

BENEFICIARIOS

CUSTOS
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE

NIVEL DE AXUDA

Pequenas empresas, titulares de explotacións agrarias e forestais.
Poboación en xeral
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
100 % dos gastos elixibles xa que as accións implantaranse con cargo a
gastos de animación.
Non será necesaria baremación. Aplicarase unha porcentaxe fixa de

BAREMACIÓN

axuda do 100% dos gastos elixibles, previa conformidade da autoridade
de xestión.
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OPERACIÓN

MEDIDA DO PDR

OP2. AUMENTO DA COMPETIVIDADE E/OU DIVERSIFICACIÓN DO SECTOR
AGRARIO E FORESTAL
M04 Investimentos en activos fixos (artigo 17)
M06 Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas (art. 19)
4.1 Apoio a investimentos en explotacións agrícolas

SUBMEDIDA DO
PDR

4.2 Transformación, comercialización

e desenvolvemento de produtos

agrícolas
6.3 Creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas
explotacións
P2.A.Mellorar os resultados económicos de todas as explotacións e
facilitar a reestruturación e modernización das mesmas, en particular con
obxecto de incrementar a súa participación e orientación cara ao
mercado, así como a diversificación agrícola

PRIORIDADE
FEADER

P3.A.Mellora da competitividade dos produtores primarios integrándoos
mellor na cadea agroalimentaria a través de sistemas de calidade, valor
engadido aos produtos agrícolas, a promoción en mercados locais e
circuítos de distribución curtos, as agrupacións de produtores e as
organizacións interprofesionais
P5.B.Maior eficacia no uso da enerxía na agricultura e na transformación
de alimentos
P6.A.Facilitar a diversificación, a creación e o desenvolvemento de
pequenas empresas e a creación de emprego.
O3.1.Promover un cambio de modelo produtivo no sector primario
comarcal.

OBXECTIVOS
O5.2.Promover a eficacia dos recursos enerxéticos e o consumo racional
dos mesmos
O sector agrario ten un rol moi importante na vida social e económica da
comarca. O emprego agrario (número de afiliados) representa, a 31 de
decembro de 2014, o 19,82% do total de afiliados da Comarca. Este
sector xenera un 14,37% do V.E.B. e o 42,52 % das empresas con sede
na comarca pertencen a el.
XUSTIFICACIÓN
A Comarca presenta unha clara especialización gandeira, sobre todo en
bovino de orientación láctea, copando case un 9% da cota láctea galega.
As explotacións agrarias son basicamente de autoconsumo, con escasas
referencias de diversificación no agraria.
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O Valor Engadido Bruto da madeira, papel e mobles da Comarca de Ordes
ascende ó 2,1 % o que supón case o dobre da media rexional (entre 0,6%
e 1,1%) e sitúase entre as cinco comarcas galegas onde o sector da
madeira supera o 2% do V.E.B., o que da a idea da importancia deste
sector neste territorio.

AGRARIOS
Implantación de medidas de aforro enerxético nas explotacións (MAEs)
O aforro enerxético debe acreditarse mediante informe de técnico
cualificado ou auditoría enerxético e deberá acadar un 40 %. Creación de
puntos de venda polo miúdo na explotación, sempre que polo menos o
80% procedan da propia explotación.
Axudas para a creación de explotacións hortícolas especializadas (ao aire
libre, baixo invernadoiro, viveiros)
Procesos innovadores dentro das explotacións, adhesións a sistemas de
certificación ecolóxica, desenvolvemento de novos produtos ou servizos,
creación de canles curtos de comercialización e outros que demostren a
súa innovación.
O investimento subvencionable máximo no poderá superar a limitación
establecida no PDR galego
GANDEIROS
TIPOLOXÍA DE

Axudas para outras actividades gandeiras tales como, apicultura,

PROXECTOS

helicultura, etc complementarias da actividade principal. O investimento
subvencionable máximo non poderá superar o límite establecido no PDR
galego
Implantación de medidas de aforro enerxético nas explotacións (MAEs) O
aforro enerxético debe acreditarse mediante informe de técnico
cualificado ou auditoría enerxético e deberá acadar un 40 %.
En ningún caso subvencionarase maquinaria automotriz.
FORESTAIS
Posta en marcha e desenvolvemento de empresas para o procesamento e
a

mobilización

da

biomasa

forestal.

Unicamente

se

apoiaran

investimentos para o uso da madeira como materia prima e fonte de
enerxía, referidos a produción a pequena escala de quebra de madeira
e/ou pellets.
Posta en marcha e desenvolvemento doutros aproveitamentos forestais
distintos da madeira (castañas, cogomelos, etc)
Implantación de procesos de certificación forestal.
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En calquera caso, serán subvencionables todos aqueles Investimentos
que estean vinculados a proxectos de mobilización ou recuperación de
terras regulados na normativa vixente. Estes proxectos poderán incluír
actuacións de produción agraria en aldeas modelo, proxectos de
mobilidade de terras, permutas de predios agroforestais ou outros
instrumentos de mobilización ou recuperación da terra agraria

Titulares de explotacións agrarias ou persoas que vaian selo

BENEFICIARIOS

Agrupacións legalmente constituídas, con maioría de socios titulares de
explotacións agrarias prioritarias.
Comunidades ou mancomunidades veciñais de montes en man común e
empresarios individuais ou pequenas empresas no sector forestal

CUSTOS
SUBVENCIONABLES

Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, bases da

CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE

convocatoria e réxime de axudas (pendente)
Deberá cumprir a normativa vixente sobre protección ambiental e
calquera outra normativa sectorial

NIVEL DE AXUDA

BAREMACIÓN

OPERACIÓN
MEDIDA DO PDR

Ata un 50% do investimento subvencionable cun máximo de 200.000 €
por proxecto.
Segundo baremo establecido para proxectos produtivos

OP3. APOIO Ó SECTOR EMPRESARIAL AGROALIMENTARIO
M06.Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas (art. 19)
6.2. Primeira instalación de actividades non agrícolas

SUBMEDIDA DO PDR

6.4. Investimento, creación e desenvolvemento de actividades non
agrícolas
P3.A.Mellora da competitividade dos produtores agrarios, integrándoos

PRIORIDADE
FEADER

mellor na cadea agroalimentaria a través de sistemas de calidade, valor
engadido de produtos agrícolas, a promoción en mercados locais e
circuítos curtos de distribución, as agrupacións de produtores e as
organización interprofesionais.
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P6.A.Facilitar a diversificación,a creación e desenvolvemento de pequenas
empresas e a creación de emprego
P6.B.Fomento do desenvolvemento local nas zonas rurais

OBXECTIVOS

O3.1.Promover un cambio de modelo produtivo do sector primario
comarcal
O3.2.Desenvolver o tecido empresarial a través de actividades
económicas vinculadas ó medio rural
O sector agroalimentario convertese na referencia futura desta comarca.
Con tradición de produtos de calidade (carne, mel, pan, etc) e con marcas
de calidade diferenciada e implantada (Tenreira de Galicia, grelos de
Galicia, mel de Galicia, etc), débese incidir na incorporación de novos
produtos, producións adaptadas ás novas tendencias alimentarias e de

XUSTIFICACIÓN

consumo,; procurar un maior

valor engadido dos

existentes;

a

transferencia xeracional do “saber facer”; e especialmente a difusión e
promoción das calidades da produción agroalimentaria,

potenciando a

dimensión turística e novas formulas de comercialización con especial
atención ás canles curtas; e incluír accións de innovación e investigación
para adaptarse aos novos tempos.
1. Posta en marcha e modernización de actividades relacionadas coa
transformación e comercialización dos produtos agrarios enumerados
no anexo I do Tratado, tales como infraestruturas e medios materiais
para a conservación, envasado, etiquetado, embalaxe, etc, en
proxectos promovidos polos titulares das explotacións que supoñan a
comercialización dos seus propios produtos. Polo menos o 85% das
materias primas utilizadas para a transformación estarán incluídas no
anexo I do Tratado, e o resultado dese proceso poderá ser un produto
TIPOLOXÍA DE
PROXECTOS

non contido no citado anexo.
2. Investimentos de mellora de competitividade: modernización
mellora

de

instalacións,

procesos,

transformación

e
e

desenvolvemento de novos produtos/servizos
3. Apoio á innovación empresarial (I+D+i)
4. Accións de mellora de calidade diferenciada e implementación de
sistemas de calidade e seguridade alimentaria.
5. Proxectos de comercialización conxunta dos produtos do territorio.
6. Calquera outro tipo de proxectos relacionados cos instrumentos de
recuperación de terra agraria ou con plans estratéxicos ou actuacións
integrais promovidos polas distintas administracións.
BENEFICIARIOS

Pequenas empresas/ titulares de explotacións agrarias
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CUSTOS
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE

NIVEL DE AXUDA

BAREMACIÓN

OPERACIÓN

Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Ata un 50% do investimento subvencionable cun máximo de 200.000 €
por proxecto.
Segundo baremo establecido para proxectos produtivos

OP4. APOIO Ó SECTOR INDUSTRIAL

MEDIDA DO PDR

M06. Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas (art. 19)

SUBMEDIDA DO

6.2 Primeira instalación empresas non agrícolas

PDR

PRIORIDADE

6.4 Investimento, creación e desenvolvemento de actividades non agrícolas
P6.A Facilitar a diversificación,a creación e desenvolvemento de pequenas
empresas e a creación de emprego

FEADER
P6.B Fomento do desenvolvemento local nas zonas rurais
O2.1 Creación e desenvolvemento de pequenas empresas rurais que
consoliden e/ou incrementen o nivel de emprego no territorio
OBXECTIVOS
O4.1 Mellorar a competitividade das TIC e promover o seu uso para o
desenvolvemento empresarial
A actividade industrial e a construción supoñen o 35,90 % dos postos de
traballo (número de afiliados) do territorio e o 38,07% do Valor Engadido
XUSTIFICACIÓN

Bruto da Comarca. Non obstante, non debemos levarnos a engano, xa que
trátase da achega de grandes industrias localizadas en municipios moi
concretos. É por iso, que se fai necesario incentivar á creación e
desenvolvemento de pequenas empresas industriais.
Creación empresas industriais, de ámbito local e baixo impacto, incluída a
transformación de madeira.

TIPOLOXÍA DE
PROXECTOS

Creación de pequenas empresas de construción e rehabilitación de
inmobles, no ámbito rural.
Desenvolvemento (ampliación e/ou modernización) de pequenas empresas
en funcionamento de sectores non agrícolas que cumpran algunha das
seguintes condicións:

Página 7 de 20

ESTRATEXIA LOCAL PARTICIPATIVA DA COMARCA DE ORDES – LEADER 2014-2020
Xerar un novo produto/servizo o a mellora dos existentes
Xerar unha mellora no proceso produtivo ou de prestación de servizos
Estar relacionado coa comercialización dos produtos ou servizos
Supoñer a incorporación das TICs á empresa
Ter un claro carácter innovador ou demostrativo
As operacións de creación de empresas deberán crear emprego, e as de
ampliación e modernización deberán consolidar os postos de traballo
BENEFICIARIOS
CUSTOS
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE

NIVEL DE AXUDA

BAREMACIÓN

OPERACIÓN
MEDIDA DO PDR

SUBMEDIDA DO
PDR

PRIORIDADE

Empresarios individuais/Pequenas empresas
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Ata un 50% do investimento subvencionable cun máximo de 200.000 € por
proxecto.
Segundo baremo establecido para proxectos produtivos

OP5. APOIO Ó SECTOR EMPRESARIAL TURÍSTICO
M06 Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas (art. 19)
6.2 Primeira instalación empresas non agrícolas
6.4 Investimento, creación e desenvolvemento de actividades non
agrícolas
P6.A Facilitar a diversificación,a creación e desenvolvemento de pequenas
empresas e a creación de emprego

FEADER
P6.B Fomento do desenvolvemento local nas zonas rurais
O2.1 Creación e desenvolvemento de pequenas empresas rurais que
consoliden e/ou incrementen o nivel de emprego no territorio
OBXECTIVOS

O2.3 Favorecer o desenvolvemento dunha oferta turística adaptada á
demanda
O4.1 Mellorar a competitividade das TIC e promover o seu uso para o
desenvolvemento empresarial

XUSTIFICACIÓN

O sector turístico (hostalería, restauración, servizos de ocio, turismo activo,
artesanía, etc) ten a necesidade de abordar iniciativas de creación e
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mellora ou complementar a súa oferta con novos servizos, actividades e
equipamentos. É o momento de implementar accións de

promoción e

comercialización, apostar pola calidade a profesionalización do sector, e
especialmente axustar á oferta á demanda e á adaptación aos continuos
cambios de tendencia.
•

Investimentos para a creación, ampliación e modernización e

aumento de categoría de establecementos de aloxamento
•

Investimentos para a creación, ampliación e modernización e

aumento de categoría de establecementos de restauración.

Quedarán

excluídos de apoio, en principio, cafeterías, bares e similares, excepto
bares-tenda naquelas entidades singulares de poboación de menos de 150
habitantes.
•

Creación, ampliación e modernización de establecementos de

turismo activo e de experiencias.
•

Creación de albergues privados, particularmente ligados ó Camiño

de Santiago (inglés), atendendo ás singularidades e necesidades
específicas destes establecementos.
•

Accións de implementación de sistemas de eficiencia enerxética e

incorporación de TICs.
•

Implantación de sistemas de calidade en establecementos

turísticos
•

Proxectos de recuperación e impulso de actividades artesanais

vinculadas ó territorio
TIPOLOXÍA DE
PROXECTOS

•

Creación e dotación de novos servizos que supoñan un produto

turístico diferenciado-especializado e servizos complementarios (rutas a
cabalo, empresas de ocio, etc)
•

Creación e consolidación de entidades que presten servizos de

información

e asesoramento turístico,

estruturación,

promoción

e

comercialización da oferta territorial (paquetes turísticos).
•

A creación de novos establecementos e de novas prazas de

aloxamento estará supeditado ó que figure no convenio que se asinará
entre AGADER e Turismo.
Proxectos programados:
Creación/Ampliación restaurante no Pazo de Bidueiro (Ordes)
BENEFICIARIOS
CUSTOS
SUBVENCIONABLES

Empresarios individuais/Pequenas empresas
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
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CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE

NIVEL DE AXUDA

BAREMACIÓN

OPERACIÓN

Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente). Convenio AGADER- Turismo
(pendente de sinatura)
Ata un 50% do investimento subvencionable cun máximo de 200.000 € por
proxecto.
Segundo baremo establecido para proxectos produtivos

OP6. CREACIÓN E COMPETITIVIDAD DE EMPRESAS DE COMERCIO E
SERVIZOS

MEDIDA DO PDR

M06 Desenvolvemento de explotacións agrícolas e empresas (art. 19)

SUBMEDIDA DO

6.2 Primeira instalación empresas non agrícolas

PDR

PRIORIDADE
FEADER

6.4 Investimento, creación e desenvolvemento de actividades non agrícolas
P6.A Facilitar a diversificación,a creación e desenvolvemento de pequenas
empresas e a creación de emprego
P6.B Fomento do desenvolvemento local nas zonas rurais
O2.1 Creación e desenvolvemento de pequenas empresas rurais que
consoliden e/ou incrementen o nivel de emprego no territorio

OBXECTIVOS

O2.2 Fortalecemento do comercio polo miúdo
O4.1 Mellorar a competitividade das TIC e promover o seu uso para o
desenvolvemento empresarial
A rede de empresas comerciais da comarca procura servizos e produtos ó
conxunto da poboación rural, xerándose unha importante economía local
con tendencia a centralizarse nas capitais dos concellos e especialmente
na cabeceira comarcal. O sector terciario representa o 39,24 % do V.E.B. o
44,11 % dos traballadores afiliados na Comarca de Ordes. Non obstante, se
comparamos eses datos coa media galega deste sector (71,94 % de

XUSTIFICACIÓN

afiliación e 68,46 % do V.E.B.) obsérvase que o noso territorio está pouco
terciarizado en comparación con outros territorios da Comunidade
Autónoma. Este tecido empresarial é unha das bases do futuro, garantía da
calidade de vida e fonte de emprego e actividade económica, polo que faise
preciso incentivar a creación de novas empresas, a mellora das existentes
e a incorporación da calidade, a innovación, as TICs e a eficiencia
enerxética.
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•

Creación, ampliación e

modernización de establecementos

comerciais por xunto.
Serán subvencionables en todo o territorio nos seguintes epígrafes do I.A.E:
612.1; 612.2; 612.3; 612.4; 612.5; 612.9; 613; 614.1; 614.2; 615.2;
615.4; 616; 617 e 619 (agás 619.8)
•

Creación, ampliación e

modernización de establecementos

comerciais polo miúdo cos seguintes condicionantes:
-

Únicamente serán subvencionables en todo o territorio de
actuación do GDR, os proxectos enmarcados nos seguintes
epígrafes: 641; 642; 644; 647; 651; 652.2; 652.3; 652.4; 653;
659.5, 659.6 e 659.7

•

Creación, ampliación e modernización de empresas de servizos e

actividades profesionais:
-

Serán subvencionables en todo o territorio de actuación deste
GDR, e tanto no caso de creación como de ampliación e
modernización, os proxectos consistentes na prestación de
servizos dirixidos, específica e directamente, a atender as
necesidades dos colectivos das persoas máis vulnerables
(mulleres, maiores, nenos, e persoas cunha discapacidade igual ou
superior ó 33 %). Estes proxectos enmarcaranse nos seguintes

TIPOLOXÍA DE

epígrafes do I.A.E.: 931.1, 942.1; 951, 952 e 966.1

PROXECTOS
-

Excepcionalmente,

poderán

ter

a

consideración

de

subvencionables proxectos que non se enmarquen en ningún dos
epígrafes sinalados neste parágrafo, pero que de xeito directo e
inequívoco estean dirixidos a atender as necesidades dos
colectivos sinalados nos ámbitos da asistencia social, servizos
educativos, sanitarios e similares, e todos aqueles investimentos
vinculados ou incluídos no programa de actuacións de plans
estratéxicos ou actuacións integrais promovidos por Agader.
Poderán incluírse tamén actuacións no solo de núcleo rural das
aldeas

modelo,

vinculadas

a

proxectos

de

rehabilitación,

rexeneración e renovación do espazo urbano, enerxías renovables,
TIC e economía circular»..
-

Creación, ampliación e modernización de empresas de servizos
que se encadran no epígrafe 969.1 do I.A.E.

-

Serán tamén subvencionables os proxectos do sector servizos que
se encadren nalgún dos seguintes epígrafes: 691.1; 691.2; 692;
751.5; 755; 757; 761; 832.1; 842; 849.5; 849.7; 921;.2; 921.6;
922; 942; 943; 944; 945; 961; 963.1; 965.4; 966.2; 967; 969.5;
971; 972; 973; 974; 979.1; 979.4; 981.2 e 981.3, sempre que se
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localicen en entidades singulares de poboación de menos de 750
habitantes (segundo o nomenclator do IGE do ano 2015). Esta
limitación non rexerá para os proxectos que, enmarcándose nos
epígrafes sinaladas neste parágrafo, se localicen en polígonos
industriais ou parques empresariais, así como para os promovidos
por entidades de economía social (cooperativas e sociedades
laborais). Excepcionalmente, poderán ter a consideración de
subvencionables proxectos do sector servizos, vinculados ou
incluídos no programa de actuacións de plans estratéxicos ou
actuacións integrais promovidos por Agader. Poderán incluírse
tamén actuacións no solo de núcleo rural das aldeas modelo,
vinculadas

a

proxectos

de

rehabilitación,

rexeneración

e

renovación do espazo urbano, enerxías renovables, TIC e economía
circular.
Proxectos programados

BENEFICIARIOS
CUSTOS
SUBVENCIONABLES

CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE

NIVEL DE AXUDA

BAREMACIÓN

OPERACIÓN

-

Creación dun tanatorio en Mesón do Vento (Ordes)

-

Ampliación de empresa audiovisual en Ordes

Empresarios individuais/Pequenas empresas
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente) e as establecidas no apartado
de tipoloxía de proxectos
Ata un 50% do investimento subvencionable cun máximo de 200.000 € por
proxecto.
Segundo baremo establecido para proxectos produtivos

OP7. EFICIENCIA ENERXÉTICA

MEDIDA DO PDR
M06 Desenvolvemento de explotacións agrarias e empresariais (art. 19)
M07 Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (art.20
SUBMEDIDA DO
PDR

6.2 Primeira instalación de empresas non agrícolas
6.4 Investimento, creación de desenvolvemento de actividades non
agrícolas
7.2 Creación, mellora e ampliación de pequenas estruturas, incluídas as de
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enerxía renovable e aforro enerxético
PRIORIDADE
FEADER

P5C Facilitar o suministro e uso de fontes renovables de enerxía,
subprodutos, refugallos e demais materia prima non alimentaria para
impulsar o desenvolvemento da bioeconomía.

OBXECTIVOS

O5.2 Promover a eficacia dos recursos enerxéticos e o consumo racional
dos mesmos

XUSTIFICACIÓN

Esta operación ten unha clara orientación transversal, aplicada tanto ó
tecido empresarial como as entidades locais e asociacións cara a procura
dun cambio no modelo de consumo enerxético, potenciando outras formas
de uso, e promovendo un aproveitamento sostible dos recursos locais, con
especial atención ó sector primario, a sensibilización sobre a eficiencia
enerxética e o cambio climático, e a progresiva incorporación de accións
medioambientais no ámbito da administración local e a cidadanía.

TIPOLOXÍA DE

Medidas de eficiencia enerxética, enerxías renovables ou arquitectura

PROXECTOS

bioclimática a equipos, procesos produtivos, infraestruturas ou instalación
nas empresas.
Medidas de eficiencia enerxética, enerxías renovables ou arquitectura
bioclimática en entidades públicas e entidades sen ánimo de lucro.
Accións de sensibilización sobre eficiencia enerxética
Quedaran excluídos aqueles proxectos que supoñan investimentos en
enerxías renovables para a venda á rede.

BENEFICIARIOS

Entidades públicas/pequenas empresas/ asociacións e outras institucións
de carácter privado

CUSTOS
SUBVENCIONABLES

Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)

CONDICIÓNS DE

Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da

ELIXIBILIDADE
NIVEL DE AXUDA

Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Ata un 50% en actividades produtivas e o 90% en actividades non
produtivas (prioridade alta) co límite de 200.000 euros.

BAREMACIÓN

Segundo o baremo establecido para proxectos produtivos e non produtivos
de prioridade alta.

OPERACIÓN
MEDIDA DO PDR

OP8. CONSERVACIÓN E MELLORA DO PATRIMONIO NATURAL
M07Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (artigo
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20)

SUBMEDIDA DO
PDR

7.6 Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio
cultural e natural e iniciativas de sensibilización ecolóxica
P4.A Restaurar, preservar e mellorar a biodiversidade (incluso nas zonas

PRIORIDADE

Natura 2000 e nas zonas con limitacións naturais ou outras limitacións

FEADER

específicas), os sistemas agrarios de alto valor natural, así como o estado
das paisaxes europeas

OBXECTIVOS

O5.1 Xestionar os sistemas agrarios de algo valor natural e as áreas de
conservación e biodiversidade
Unha comarca que quere conseguir un desenvolvemento territorial integral,

XUSTIFICACIÓN

require dunha actitude responsable en materia de medio ambiente e
conservación,

abordando

accións

de mantemento,

restauración

e

compatibilidade de usos e mellora do seu patrimonio natural.
•

Investimentos para a posta en valor de zonas de interese natural,

paseos fluviais, lagoas , etc e de sistemas agrarios de alto valor natural.
•

Desenvolvemento de espazos protexidos (Río Tambre, Humidais,

•

Investimentos para crear ou mellorar infraestruturas que posibiliten

etc)

o uso e desfrute social do patrimonio natural (sendas, áreas recreativas,
áreas de conservación e interpretación da natureza)
•

Accións de sensibilización e participación social sobre boas

prácticas en materia medioambiental e sobre os instrumentos de
TIPOLOXÍA DE
PROXECTOS

mobilización de terra agraria
•

Outros investimentos en espazos naturais e nos núcleos rurais das

aldeas modelo que teñan como obxectivo a valorización do patrimonio
natural e de conservación da biodiversidade e do medio natural
Proxectos programados:

BENEFICIARIOS
CUSTOS
SUBVENCIONABLES

-

Ampliación da senda Verde do Paseo Ramiro Recouso de Ordes

-

Área recreativa en Buscás

-

Melloras na Area Recreativa de Vilagudin

-

Melloras en tres Areas Recreativas do Concello de Frades

-

Paseo Fluvial do Rego do Porto – Pontecarreira - Frades

Entidades públicas/entidades privadas sen ánimo de lucro
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
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CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE

Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Ata o 90 % dos custes elixibles en proxectos de prioridade alta, 70 % en

NIVEL DE AXUDA

proxectos de prioridade media e 50% en proxectos de prioridade baixa, cun
máximo de 200.000 euros por proxecto.

BAREMACIÓN

OPERACIÓN

MEDIDA DO PDR

Segundo baremo establecido para proxectos non produtivos

OP9. INFRAESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIZOS PARA A CALIDADE
DE VIDA
M07 Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais (artigo
20)
7.3 Infraestruturas de banda ancha

SUBMEDIDA DO
PDR

7.4 Creación, mellora e ampliación de servizos básicos locais
7.5 Infraestruturas recreativas de uso público, información turística e
infraestruturas de turismo a pequena escala

PRIORIDADE
FEADER

P6.B Promover o desenvolvemento nas zonas rurais
P6.CMellorar a accesibilidade as tecnoloxías da información e a
comunicación (TIC) así como seu uso e calidade delas nas zonas rurais
O4.1 Mellorar a competividade das TIC e potenciar o seu uso para o

OBXECTIVOS

desenvolvemento empresarial
O4.2 Dotar ó territorio de novas infraestruturas e servizos á poboación
A calidade de vida vai ligada ó nivel de equipamentos, infraestruturas, e
servizos á poboación, que determina xunto co emprego, os condicionantes
para vivir dignamente no medio rural. É responsabilidade de todos lograr

XUSTIFICACIÓN

niveis de calidade de vida óptimos en condicións de igualdade e equilibrio
coa

zonas

urbanas.

Por

iso

plantéxanse

un

conxunto

de

accións/investimentos que servirá de base para o desenvolvemento da
comarca.
•
TIPOLOXÍA DE
PROXECTOS

Dotación e mellora das TIC no territorio (pequenas infraestruturas

que permitan ó acceso as TICs (rede Wimax ou tecnoloxía Wan, Telecentros,
Aulas de informática, ..)
•

Actuacións tendentes a atender, de xeito integral, as necesidades e

problemáticas das persoas, fundamentalmente no ámbito da asistencia
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social, mediante a creación de infraestruturas e servizos adecuados
(centros de día, vivendas tuteladas, garderías, xeriátricos, etc.)
•

Fomento de actividades complementarias para persoas con

discapacidade
•

Accións que presten unha especial atención ás necesidades dos

colectivos máis vulnerables (maiores, mulleres e nenos).
•

Mellora de infraestruturas, equipamentos e recursos turísticos.

Creación de novos servizos e infraestruturas turísticas a pequena escala.
Sinalización turística
•

Infraestruturas culturais e de ocio (locais sociais, instalacións

deportivas, etc)
Os locais sociais onde se pretende realizar actuacións son os seguintes:
-

Cerceda: Atrio(Rodis), A Silva, Xesteda e as Encrobas

-

Frades: Ledoira, Gafoi, Mesos, Vitre, Celtigos, Aiazo, Cabezo e
Vedral (Abella), Vistaalegre(Galegos) e Aña (este ultimo de nova
construción)

-

Mesía: Cumbraos, Mesía, Albixoi e Olas

-

Ordes: antigas escolas de Mesón do Vento, Leira Vilamaior, Adrán,
Barbeiros, Beán, Parada, Lesta e Mercurín.

-

Oroso: Trasmonte, Deixebre, Oroso, Gandara, Vilarromaris, Senra,
Os Anxeles, Grabanxa

-

Tordoia: Belmis (Numide), Paradela (Leobalde), Eirexe (Bardaos),
Castiñeiro (Andoio), Cova (Anxeriz), Santaia (Gorgullos), Tarroeira
(Castenda), Piñeiro e Igrexa (Viladabade)

-

Trazo: Candendo (Campo), Castelo, Polveira (Chaian), Xixirei
(Xavestre) e Antiga Casa Consistorial de Viaño Pequeño.

•

Creación de infraestruturas de apoio ó emprego e á iniciativa

empresarial.
•

Outras infraestruturas relacionadas cos servizos á poboación.

Proxectos programados
-

Creación de Punto de Atención a Infancia (un en Ordes e outro en
Mesía que daría servizo a Mesía e Frades)

-

Melloras de equipamentos en aulas de adaptadas no Mesón do
Vento (Ordes)

BENEFICIARIOS

-

Embarcadoiro no encoro de Vilasenin

-

Albergue na estación de Cerceda

-

Centro de formacion en Londoño (Cerceda)

-

Melloras na Biblioteca de Cerceda

Entidades públicas/asociacións e outras institucións de carácter privado
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CUSTOS
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE

Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Ata o 90 % dos custes elixibles en proxectos de prioridade alta, 70 % en
proxectos de prioridade media e 50% en proxectos de prioridade baixa, cun

NIVEL DE AXUDA

máximo de 200.000 euros por proxecto.
No caso de investimentos en centros sociais a contía de axuda máxima por
proxecto non poderá superar os 50.000 euros.

BAREMACIÓN

OPERACIÓN

MEDIDA DO PDR

Segundo baremo establecido para proxectos non produtivos

OP10.

CONSERVACIÓN

E

MELLORA

DOS

VALORES

PATRIMONIAIS

HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS DO TERRITORIO
M07 Servizos básicos e renovación de poboacións nas zonas rurais
(articulo 20)
7.5 Infraestruturas recreativas de uso público, información turística e

SUBMEDIDA DO
PDR

infraestruturas de turismo a pequena escala
7.6 Estudos e investimentos vinculados á conservación do patrimonio
cultural e natural e iniciativas de sensibilización ecolóxica

PRIORIDADE
FEADER

P6.B Fomento do desenvolvemento local nas zonas rurais

04.2 Dotar ao territorio de novas infraestruturas e servizos á poboación
OBXECTIVOS

05.3 Promover o mantemento, recuperación e rehabilitación dos recursos
patrimoniais e culturais
O papel da sociedade local non pode quedar circunscrito ó proceso de

XUSTIFICACIÓN

participación na estratexia, senón que será parte activa na execución da
estratexia, impulsando acción que procuren a súa implicación no
desenvolvemento da comarca.
•

Deseño, implementación e homologacións de sendeiros.

Proxectos que supoñan a conservación e/ou mellora do patrimonio
histórico – artístico, cultural, etc, así como o patrimonio menor (cruceiros,
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muíños) mediante investimentos, catalogación e posta en valor do mesmo.
•
TIPOLOXÍA DE
PROXECTOS

Proxectos relacionados coa memoria oral e o patrimonio inmaterial.

Fomento de actividades relacionadas coa artesanía.
Intervencións en torno ó patrimonio industrial (aulas de reciclaxe, museos,
etc.)
•

Creación de centros de interpretación e promoción que dean a

coñecer a cultura e historia do territorio.
•

Outras actuacións encamiñadas á renovación e desenvolvemento

de pobos e á protección e conservación do patrimonio rural.
Proxectos programados
BENEFICIARIOS
CUSTOS
SUBVENCIONABLES
CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE

Rehabilitación muíños no Paseo de Ramiro Recouso (Ordes)

Entidades públicas/entidades privadas sen ánimo de lucro
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Ata o 90 % dos custes elixibles en proxectos de prioridade alta, 70 % en

NIVEL DE AXUDA

proxectos de prioridade media e 50% en proxectos de prioridade baixa, cun
máximo de 200.000 euros por proxecto.

BAREMACIÓN

OPERACIÓN

Segundo baremo establecido para proxectos non produtivos

OP11. GASTOS DE FUNCIONAMENTO E ANIMACIÓN
M19

MEDIDA DO PDR

Apoio

para

o

desenvolvemento

local

de

LEADER

(DLP,

desenvolvemento local participativo) (art. 35 do Regulamento (UE) nº
1303/2013)

SUBMEDIDA DO
PDR
PRIORIDADE
FEADER

OBXECTIVOS

19.4 Custes correntes e animación

P 6.B Promover o desenvolvemento local nas zonas rurais
Transversal
O6.1 Xestionar a estratexia e dinamizar a poboación local potenciando a
súa participación
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O6.2 Cooperar para mellorar o coñecemento e obter sinerxías na aplicación
de Estratexia
Transversal
O GDR “ASDECOMOR”, como entidade colaboradora na execución da EDL
da Comarca de Ordes, require dispoñer dos medios precisos ó seu alcance,
XUSTIFICACIÓN

sendo esencial contar cun Equipo Técnico para as tarefas propias de
información, asesoramento, animación, dinamización, control, xestión
económica e administrativa, avaliación e seguimento
Tarefas de información e publicidade da EDLP entre os posibles
beneficiarios.
Operacións dirixidas a facilitar e potenciar a participación da sociedade civil
na xestión da estratexia.
Asesoramento a posibles destinatarios e beneficiarios das axudas

TIPOLOXÍA DE
PROXECTOS

contempladas no plan de acción, ao longo de todo o procedemento
administrativo.
Xestión, desenvolvemento, control e avaliación da estratexia, realizada polo
equipo técnico da xerencia
Accións de promoción vinculadas co ecoturismo, mulleres rurais,
aproveitamento forestal, estratexia, agroalimentación, instrumentos de
mobilidade de terras, plans estratéxicos ou actuacións integrais da
AGADER...

BENEFICIARIOS

CUSTOS
SUBVENCIONABLES

CONDICIÓNS DE
ELIXIBILIDADE
NIVEL DE AXUDA

Grupo de Desenvolvemento Rural “ASDECOMOR”
Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)

Os determinados no Regulamento correspondente, PDR, Bases da
Convocatoria e Réxime de Axudas (pendente)
Ata o 100 % dos custos elixibles, co límite do 25% do total da estratexia.
Non será necesaria baremación. Aplicarase unha porcentaxe fixa de axuda

BAREMACIÓN

do 100% dos gastos elixibles, previa conformidade da autoridade de
xestión.
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