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MEMORIA PROXECTO DE COOPERACIÓN 

 
NOME E DENOMINACIÓN DO PROXECTO  ACRÓNIMO   

Candieira, Rede de apoio e promoción das 
mulleres do mar en Galicia 

Candieira 

 

1 DATOS DA/S ENTIDADE/S  

 

BENEFICIARIO  NOME   

BENEFICIARIO 1 [COORDINADOR] GALP RÍA DE PONTEVEDRA 

BENEFICIARIO 2 GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE 

BENEFICIARIO 3 GALP COSTA DA MORTE 

BENEFICIARIO 4 GALP COSTA SOSTIBLE 

BENEFICIARIO 5 GALP RÍA DE AROUSA 

BENEFICIARIO 6 GALP RÍA DE VIGO-A GUARDA 

ENTIDADE COLABORADORA GALP GOLFO ÁRTABRO SUR 

 
 

DATOS DO BENEFICIARIO 1 

Rol do beneficiario Coordinador 

Nome GALP Ría de Pontevedra 

NIF G-36593606 

Dirección 
Edificio de Servizos Portuarios. Porto Pesqueiro Norte s/n. Marín 
36900 Pontevedra 

Representante legal José Antonio Gómez Castro (Presidente) 

Persoa de contacto 
 
Laura Nieto Zas (Xerente) 
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Datos da persoa de 
contacto.  

Teléfono:886 21 30 15 

Correo electrónico: gac6@accioncosteira.es  

Competencia e 
experiencia relevantes 
para o proxecto 

Os principais elementos que aseguran a capacidade técnica 
na realización do proxecto baséanse na experiencia do GALP 
como entidade promotora e de apoio a diferentes colectivos 
e entidades de mulleres na mellora organizativa e de impulso 
das súas demandas laborais. 

Cal é o interese da 
entidade en participar no 
proxecto 

O interese na participación de maneira colectiva dos GALP no 
proxecto ven determinado pola necesidade de desenvolver 
medidas de promoción da igualdade da mulleres do mar tal e 
como apuntan as directrices do FEMP e recollen as diferentes 
EDLP do GALP. Os resultados esperado é o de activar unha 
maior capacidade autorganización e emprendemento das 
mulleres traballando dunha maneira colaborativa e sostible 
no territorio costeiro. 
 
O GALP entende que a mellor maneira de empoderar as 
mulleres do mar en Galicia é a través de iniciativas conxuntas 
e non ailladas que sirvan para compartir recursos e 
intercambiar experiencias. A mellor maneira de impulsar 
accións que axuden a visibilizar a igualdade de xénero é 
dende actuacións conxuntas e coordinadas que fagan máis 
efectiva mudar unha realidade social que impide acadar máis 
cotas de igualdade social. É, por tanto, unha oportunidade 
realizar iniciativas de maneira conxunta e dende ámbitos 
superiores que faciliten este cambio e transformación da 
situación das mulleres do mar en Galicia. 

Experiencia na xestión de 
proxectos cofinanciados 
pola UE  

A principal experiencia na xestión de proxectos do GALP é a 
de ser xestor do Programas de Axudas do FEP/FEMP a través 
do GALP dende o ano 2008. Isto supón a xestión de fondos 
propios para a dinamización e captación de promotores e 
seguimento dos mesmos. 
 
A principal experiencia en proxectos de cooperación de GALP 
é o proxecto sobre turismo mariñeiro denominado Margalaica 
dende o ano 2011. 
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DATOS DO BENEFICIARIO 2 

Rol do beneficiario Cooperante 

Nome GALP Golfo Ártabro Norte 

NIF G-70454657 

Dirección Casa do Pescador. Rúa do Curro 33. Miño 15.630 A Coruña 

Representante legal María José Crespo Fraga (Presidenta) 

Persoa de contacto 
 
María Antonia Fernández Abeledo (Xerente) 
 

Datos da persoa de 
contacto.  

Teléfono: 981 784 417  

Correo electrónico:galpgolfoartabronorte@gmail.com 

Competencia e 
experiencia relevantes 
para o proxecto 

Os principais elementos que aseguran a capacidade técnica 
na realización do proxecto baséanse na experiencia do GALP 
como entidade promotora e de apoio a diferentes colectivos 
e entidades de mulleres na mellora organizativa e de impulso 
das súas demandas laborais. 

Cal é o interese da 
entidade en participar no 
proxecto 

O interese na participación de maneira colectiva dos GALP no 
proxecto ven determinado pola necesidade de desenvolver 
medidas de promoción da igualdade da mulleres do mar tal e 
como apuntan as directrices do FEMP e recollen as diferentes 
EDLP do GALP. Os resultados esperado é o de activar unha 
maior capacidade autorganización e emprendemento das 
mulleres traballando dunha maneira colaborativa e sostible 
no territorio costeiro. 
 
O GALP entende que a mellor maneira de empoderar as 
mulleres do mar en Galicia é a través de iniciativas conxuntas 
e non ailladas que sirvan para compartir recursos e 
intercambiar experiencias. A mellor maneira de impulsar 
accións que axuden a visibilizar a igualdade de xénero é 
dende actuacións conxuntas e coordinadas que fagan máis 
efectiva mudar unha realidade social que impide acadar máis 
cotas de igualdade social. É, por tanto, unha oportunidade 
realizar iniciativas de maneira conxunta e dende ámbitos 
superiores que faciliten este cambio e transformación da 
situación das mulleres do mar en Galicia. 
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Experiencia na xestión de 
proxectos cofinanciados 
pola UE  

A principal experiencia na xestión de proxectos do GALP é a 
de ser xestor do Programas de Axudas do FEP/FEMP a través 
do GALP dende o ano 2008. Isto supón a xestión de fondos 
propios para a dinamización e captación de promotores e 
seguimento dos mesmos. 
 
A principal experiencia en proxectos de cooperación de GALP 
é o proxecto sobre turismo mariñeiro denominado Margalaica 
dende o ano 2011. 
 

 
 
 

DATOS DO BENEFICIARIO 3 

Rol do beneficiario Cooperante 

Nome GALP Costa da Morte 

NIF G- 70181797 

Dirección 
Lugar A Camposa, s/n Buño. Malpica de Bergantiños. CP 15111. A 
Coruña 

Representante legal  Evaristo Lareo Viñas (Presidente) 

Persoa de contacto Guillermo González Díez (Xerente) 

Datos da persoa de 
contacto.  

Teléfono: 981 70 73 78 

Correo electrónico: gac3@accioncosteira.es  

Competencia e 
experiencia relevantes 
para o proxecto 

Os principais elementos que aseguran a capacidade técnica 
na realización do proxecto baséanse na experiencia do GALP 
como entidade promotora e de apoio a diferentes colectivos 
e entidades de mulleres na mellora organizativa e de impulso 
das súas demandas laborais. 
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Cal é o interese da 
entidade en participar no 
proxecto 

O interese na participación de maneira colectiva dos GALP no 
proxecto ven determinado pola necesidade de desenvolver 
medidas de promoción da igualdade da mulleres do mar tal e 
como apuntan as directrices do FEMP e recollen as diferentes 
EDLP do GALP. Os resultados esperado é o de activar unha 
maior capacidade autorganización e emprendemento das 
mulleres traballando dunha maneira colaborativa e sostible 
no territorio costeiro. 
 
O GALP entende que a mellor maneira de empoderar as 
mulleres do mar en Galicia é a través de iniciativas conxuntas 
e non ailladas que sirvan para compartir recursos e 
intercambiar experiencias. A mellor maneira de impulsar 
accións que axuden a visibilizar a igualdade de xénero é 
dende actuacións conxuntas e coordinadas que fagan máis 
efectiva mudar unha realidade social que impide acadar máis 
cotas de igualdade social. É, por tanto, unha oportunidade 
realizar iniciativas de maneira conxunta e dende ámbitos 
superiores que faciliten este cambio e transformación da 
situación das mulleres do mar en Galicia. 

Experiencia na xestión de 
proxectos cofinanciados 
pola UE  

A principal experiencia na xestión de proxectos do GALP é a 
de ser xestor do Programas de Axudas do FEP/FEMP a través 
do GALP dende o ano 2008. Isto supón a xestión de fondos 
propios para a dinamización e captación de promotores e 
seguimento dos mesmos. 
 
A principal experiencia en proxectos de cooperación de GALP 
é o proxecto sobre turismo mariñeiro denominado Margalaica 
dende o ano 2011. 
 

 
 
 

DATOS DO BENEFICIARIO 4 

Rol do beneficiario Cooperante 

Nome GALP Seo de Fisterra-Ría de Muros-Noia. Costa Sostible. 

NIF G-70196225 

Dirección Curro da Praza, 1- 15250 Muros. A Coruña 

Representante legal  Manuel Daniel Formoso Modelo (Presidente) 

Persoa de contacto 
 
Manuela Oviedo  Hermida (Xerente) 
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Datos da persoa de 
contacto.  

Teléfono: 981 822 754 

Correo electrónico:gac4@accioncosteira.com  

Competencia e 
experiencia relevantes 
para o proxecto 

Os principais elementos que aseguran a capacidade técnica 
na realización do proxecto baséanse na experiencia do GALP 
como entidade promotora e de apoio a diferentes colectivos 
e entidades de mulleres na mellora organizativa e de impulso 
das súas demandas laborais. 

Cal é o interese da 
entidade en participar no 
proxecto 

O interese na participación de maneira colectiva dos GALP no 
proxecto ven determinado pola necesidade de desenvolver 
medidas de promoción da igualdade da mulleres do mar tal e 
como apuntan as directrices do FEMP e recollen as diferentes 
EDLP do GALP. Os resultados esperado é o de activar unha 
maior capacidade autorganización e emprendemento das 
mulleres traballando dunha maneira colaborativa e sostible 
no territorio costeiro. 
 
O GALP entende que a mellor maneira de empoderar as 
mulleres do mar en Galicia é a través de iniciativas conxuntas 
e non ailladas que sirvan para compartir recursos e 
intercambiar experiencias. A mellor maneira de impulsar 
accións que axuden a visibilizar a igualdade de xénero é 
dende actuacións conxuntas e coordinadas que fagan máis 
efectiva mudar unha realidade social que impide acadar máis 
cotas de igualdade social. É, por tanto, unha oportunidade 
realizar iniciativas de maneira conxunta e dende ámbitos 
superiores que faciliten este cambio e transformación da 
situación das mulleres do mar en Galicia. 

Experiencia na xestión de 
proxectos cofinanciados 
pola UE  

A principal experiencia na xestión de proxectos do GALP é a 
de ser xestor do Programas de Axudas do FEP/FEMP a través 
do GALP dende o ano 2008. Isto supón a xestión de fondos 
propios para a dinamización e captación de promotores e 
seguimento dos mesmos. 
 
A principal experiencia en proxectos de cooperación de GALP 
é o proxecto sobre turismo mariñeiro denominado Margalaica 
dende o ano 2011. 
 

 
 
 
 
 

DATOS DO BENEFICIARIO 5 

Rol do beneficiario Cooperante 
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Nome GALP Ría de Arousa 

NIF G-70196597 

Dirección 
Finca A Maroma. Avda. Rodríguez de Mendoza s/n. Vilagarcía de 
Arousa. Pontevedra 

Representante legal José Antonio Pérez Sieira (Presidente) 

Persoa de contacto Rosa Carballo Martínez (Xerente) 

Datos da persoa de 
contacto.  

Teléfono: 986 51 09 53  

Correo electrónico: gac5@accioncosteira.es  

Competencia e 
experiencia relevantes 
para o proxecto 

Os principais elementos que aseguran a capacidade técnica 
na realización do proxecto baséanse na experiencia do GALP 
como entidade promotora e de apoio a diferentes colectivos 
e entidades de mulleres na mellora organizativa e de impulso 
das súas demandas laborais. 

Cal é o interese da 
entidade en participar no 
proxecto 

O interese na participación de maneira colectiva dos GALP no 
proxecto ven determinado pola necesidade de desenvolver 
medidas de promoción da igualdade da mulleres do mar tal e 
como apuntan as directrices do FEMP e recollen as diferentes 
EDLP do GALP. Os resultados esperado é o de activar unha 
maior capacidade autorganización e emprendemento das 
mulleres traballando dunha maneira colaborativa e sostible 
no territorio costeiro. 
 
O GALP entende que a mellor maneira de empoderar as 
mulleres do mar en Galicia é a través de iniciativas conxuntas 
e non ailladas que sirvan para compartir recursos e 
intercambiar experiencias. A mellor maneira de impulsar 
accións que axuden a visibilizar a igualdade de xénero é 
dende actuacións conxuntas e coordinadas que fagan máis 
efectiva mudar unha realidade social que impide acadar máis 
cotas de igualdade social. É, por tanto, unha oportunidade 
realizar iniciativas de maneira conxunta e dende ámbitos 
superiores que faciliten este cambio e transformación da 
situación das mulleres do mar en Galicia. 
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Experiencia na xestión de 
proxectos cofinanciados 
pola UE  

A principal experiencia na xestión de proxectos do GALP é a 
de ser xestor do Programas de Axudas do FEP/FEMP a través 
do GALP dende o ano 2008. Isto supón a xestión de fondos 
propios para a dinamización e captación de promotores e 
seguimento dos mesmos. 
 
A principal experiencia en proxectos de cooperación de GALP 
é o proxecto sobre turismo mariñeiro denominado Margalaica 
dende o ano 2011. 
 

 
 
 
 
 

DATOS DO BENEFICIARIO 6 

Rol do beneficiario Cooperante 

Nome GALP Ría de Vigo-A Guarda 

NIF G-94000510 

Dirección Rúa Ventura Misa, 19. Baiona 36300 Pontevedra. 

Representante legal Juan Manuel Gregorio Vaqueiro     (Presidente) 

Persoa de contacto María Elena Herbello Puentes (Xerente) 

Datos da persoa de 
contacto.  

Teléfono: 986 35 81 09 

Correo electrónico: gac7@accioncosteira.es  

Competencia e 
experiencia relevantes 
para o proxecto 

Os principais elementos que aseguran a capacidade técnica 
na realización do proxecto baséanse na experiencia do GALP 
como entidade promotora e de apoio a diferentes colectivos 
e entidades de mulleres na mellora organizativa e de impulso 
das súas demandas laborais. 
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Cal é o interese da 
entidade en participar no 
proxecto 

O interese na participación de maneira colectiva dos GALP no 
proxecto ven determinado pola necesidade de desenvolver 
medidas de promoción da igualdade da mulleres do mar tal e 
como apuntan as directrices do FEMP e recollen as diferentes 
EDLP do GALP. Os resultados esperado é o de activar unha 
maior capacidade autorganización e emprendemento das 
mulleres traballando dunha maneira colaborativa e sostible 
no territorio costeiro. 
 
O GALP entende que a mellor maneira de empoderar as 
mulleres do mar en Galicia é a través de iniciativas conxuntas 
e non ailladas que sirvan para compartir recursos e 
intercambiar experiencias. A mellor maneira de impulsar 
accións que axuden a visibilizar a igualdade de xénero é 
dende actuacións conxuntas e coordinadas que fagan máis 
efectiva mudar unha realidade social que impide acadar máis 
cotas de igualdade social. É, por tanto, unha oportunidade 
realizar iniciativas de maneira conxunta e dende ámbitos 
superiores que faciliten este cambio e transformación da 
situación das mulleres do mar en Galicia. 

Experiencia na xestión de 
proxectos cofinanciados 
pola UE  

A principal experiencia na xestión de proxectos do GALP é a 
de ser xestor do Programas de Axudas do FEP/FEMP a través 
do GALP dende o ano 2008. Isto supón a xestión de fondos 
propios para a dinamización e captación de promotores e 
seguimento dos mesmos. 
 
A principal experiencia en proxectos de cooperación de GALP 
é o proxecto sobre turismo mariñeiro denominado Margalaica 
dende o ano 2011. 
 

 
 
 

2 DESCRICIÓN DO/S BENEFICIARIO/S- PARTENARIADO 

 
2.1 Para cada beneficiario: Cal é o equipo que o/s beneficiario/s van destinar para a 
xestión do proxecto? Cal é o seu organigrama?. Coñecemento acreditado en idiomas 
do persoal técnico encargado do proxecto.  
 
BENEFICIARIO 1. GALP RÍA DE PONTEVEDRA 
Persoal. 
Destinarase o persoal de xerencia do GALP. 
Organigrama. 
-Xerente. 
-Administrativo. 
Coñecemento de idiomas. 
Inglés 



 

V1.22.08.2016 

1

 
BENEFICIARIO 2. GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE 
Persoal. 
Destinarase o persoal de xerencia do GALP. 
Organigrama. 
-Xerente. 
-Técnico de proxectos 
-Administrativo. 
 
BENEFICIARIO 3. GALP COSTA DA MORTE 
Persoal. 
Destinarase o persoal de xerencia do GALP. 
Organigrama. 
-Xerente. 
-Técnico de proxectos 
-Administrativo. 
 
BENEFICIARIO 4. GALP COSTA SOSTIBLE 
Persoal. 
Destinarase o persoal de xerencia do GALP. 
Organigrama. 
-Xerente. 
-Técnico de proxectos: 1 técnico contratado a tempo completo e 1 técnico de carácter 
temporal 
con experiencia específica en xestión de proxectos de carácter turístico. 
-Administrativo. 
Coñecemento de idiomas. 
Inglés. 
 
 
BENEFICIARIO 5. GALP RÍA DE AROUSA 
Persoal. 
Destinarase o persoal de xerencia do GALP. 
Organigrama. 
-Xerente. 
-Administrativo. 
Coñecemento de idiomas. 
Francés 
 
BENEFICIARIO 6. GALP RÍA DE VIGO-A GUARDA 
Persoal. 
Destinarase o persoal de xerencia do GALP. 
Organigrama. 
-Xerente. 
-Técnico - Administrativo. 
Coñecemento de idiomas. 
Inglés e Francés 
 
 
2.2 Con que medios materiais conta o/s beneficiario/s para o desenvolvemento do 
proxecto? Describir para cada beneficiario 
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BENEFICIARIO 1. GALP RÍA DE PONTEVEDRA 
O GALP Ría de Pontevedra conta cunha oficina no seu territorio co equipamento 
preciso para o seguimento técnico e administrativo das accións que lle corresponden. 
Conta así mesmo cos medios de desprazamento e comunicación precisos para 
calquera tarefa. 
Todo isto garante o axeitado cumprimento das tarefas asignadas. 
 
BENEFICIARIO 2. GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE 
O GALP conta cunha oficina no seu territorio co equipamento preciso para o 
seguimento técnico e administrativo das accións que lle corresponden:. Conta así 
mesmo cos medios de desprazamento e comunicación precisos para calquera tarefa. 
Todo isto garante o axeitado cumprimento das tarefas asignadas. 
 
BENEFICIARIO 3. GALP COSTA DA MORTE 
O GALP Costa da Morte conta cunha oficina no seu territorio co equipamento preciso 
para o seguimento técnico e administrativo das accións que lle corresponden. Conta 
así mesmo cos medios de desprazamento e comunicación precisos para calquera 
tarefa. 
Todo isto garante o axeitado cumprimento das tarefas asignadas. 
 
BENEFICIARIO 4. GALP COSTA SOSTIBLE 
O GALP conta con tres oficinas no seu territorio co equipamento preciso para o 
seguimento técnico e administrativo das accións que lle corresponden: a sede 
operativa principal de Noia e as de Muros e Corcubión. Conta así mesmo cos medios 
de desprazamento e comunicación precisos para calquera tarefa. 
Todo isto garante o axeitado cumprimento das tarefas asignadas. 
 
BENEFICIARIO 5. GALP RÍA DE AROUSA 
O GALP conta cunha oficina no seu territorio co equipamento preciso para o 
seguimento técnico e administrativo das accións que lle corresponden. Conta así 
mesmo cos medios de desprazamento e comunicación precisos para calquera tarefa. 
Todo isto garante o axeitado cumprimento das tarefas asignadas. 
 
BENEFICIARIO 6. GALP RÍA DE VIGO-A GUARDA 
O GALP conta cunha oficina no seu territorio co equipamento preciso para o 
seguimento técnico e administrativo das accións que lle corresponden. Conta así 
mesmo cos medios de desprazamento e comunicación precisos para calquera tarefa. 
Todo isto garante o axeitado cumprimento das tarefas asignadas. 
 
 
2.3 Cal é a estrutura de xestión para o conxunto do partenariado, así como os  
procedementos de coordinación ?  
 
Número e definición dos socios segundo o acordo de cooperación (entidade, nome da 
persoa de contacto. Describir como se levará a cabo a xestión estratéxica e operativa, 
en particular as estruturas de xestión, procedementos, métodos de coordinación no 
conxunto do partenariado e de planificación, etc.  
 
SOCIOS BENEFICIARIOS 
Son 6 socios beneficiarios, todos eles Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro de 
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Galicia. 
 
GALP Ría de Pontevedra (Coordinador). 
Laura Nieto Zas 
 
GALP Golfo Ártabro Norte 
María Antonia Fernández Abeledo 
 
GALP Costa da Morte 
Guillermo González Diez 
 
GALP Seo de Fisterra-Ría de Muros-Noia. Costa Sostible  
Manuela Oviedo Hermida. 
 
GALP Ría de Arousa 
Rosa Carballo Martínez 
 
GALP Ría de Vigo-A Guarda 
María Elena Herbello Puentes 
 
 
XESTIÓN ESTRATÉXICA. 
-O GALP Coordinador asume a supervisión permanente do proxecto. 
-O Comité de Dirección, designado no Acordo de Cooperación asume a revisión 
periódica do proxecto en todos os seus aspectos estratéxicos. 
 
XESTIÓN OPERATIVA DAS ACTIVIDADES. 
Cada Actividade ten asignada a un ou varios socios responsables (con tarefas 
delimitadas cando son varios). 
*O apartado “6. Plan de traballo” recolle o listado de actividades que son para todos os 
grupos iguais, sendo polo tanto o coordinador de todas elas o grupo coordinador do 
proxecto baixo as directrices do Comité de Dirección.   
 
COORDINACION DO PARTENARIADO. 
 
O sistema de coordinación do partenariado está definido no Acordo de Cooperación, 
que indica a creación dun Comité de Dirección. Indicamos o funcionamento. 
 
Composición do Comité 
-Membros do Comité de Dirección: 
 -6 membros con dereito a voto, 1 por cada GALP. Serán os Presidentes dos 
 GALP, ou persoa nas que delegue. 
 -Ata 2 membros adicionais por cada GALP con dereito a voz pero sen 
 voto,designados polo Presidente de cada GALP. 
-Coordinador de Proxecto: Representante do GALP Coordinado do proxecto, 
designado polo seu Presidente. 
Funcionamento. 
-Reunións do Comité. 
 -Serán convocadas polo Coordinador de Proxecto. 
 -A convocatoria incluirá a orde do día. Durante a reunión, poderán someterse a 
 acordo temas non incluídos na convocatoria sempre e cando estean presentes 
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 o 100% dos membros. 
 - Os acordos serán tomados por consenso de todos os membros. No caso de 
 non asistir un número inferior de membros, poderanse tomar acordos de xeito 
 provisional, pendentes de aprobación polo resto dos membros por 
 comunicación directa ao Coordinador de Proxecto por escrito (correo 
 electrónico) no prazo que se estipule durante a reunión. 
-Funcións do Comité. 
 -Seguimento xeral do proxecto. 
 -Modificación das actividades dentro dos límites normativos e, en particular, da 
 Orde de Bases Reguladoras pola que se rexe este Convenio e da resolución 
 de aprobación do proxecto. 
 -Modificación do presente Convenio. 
 -Calquera outra función que se asigne por unanimidade dos membros. 
 
2.4 Hai persoas ou entidades que colaboran no desenvolvemento do proxecto ?. So no 
caso de que exista un compromiso escrito de colaboración. 
 
SI  NON  
 
En caso afirmativo, especifique cales son e xustifique a súa participación ou 
colaboración.  
 
GALP Ría Golfo Ártabro Sur  
 
Colaborará na aplicación das distintas liñas de traballo para o impulso e activación 
dunha rede colaborativa cara a promoción de igualdade xénero no ámbito do mar. A 
súa participación ten doble plano. Por un lado, estar informado das iniciativas de 
interese que se desenvolvan no conxunto dos GALP e; por outro, ir avanzando e 
facilitando recursos para a activación da autoorganización e o emprendemento das 
mulleres no seu territorio.  
 
 

3 DESCRICIÓN XERAL DO PROXECTO  

3.1 Desenvolvemento da actividade económica. 
 
As seguintes preguntas teñen por obxectivo avaliar a existencia de actuacións que 
podan considerase actividade económica no proxecto.  
 
Responda “si”, “non” ou “non aplica” ás seguintes cuestións relativas á realización 
dunha actividade económica. 
 
Vanse producir bens ou servizos que se van destinar 
ao mercado? En caso negativo, xustifique a resposta 

SI  NON  (*) 
 

 
 
 

 

Os bens ou servizos producidos van satisfacer unha 
necesidade de potenciais clientes? 

SI  NON  NON APLICA   
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Vaise cobrar un prezo ou taxa polo bens ou servizos 
producidos? 

SI  NON  NON APLICA   
 

Actualmente no territorio, algunha organización realiza 
un labor similar ou substitutivo do que se pretende 
cubrir co desenvolvemento do proxecto? En caso 
negativo, xustifique a resposta. 

SI  NON  NON APLICA   
 

 
 

(*) En caso de responder “non” á primeira cuestión,  o resto non se aplicarían 
 
3.2 Localización do proxecto  
 
LOCALIZACIÓN DO PROXECTO: Describir a zona do ámbito do proxecto, 
ubicando os espazos (localidades, municipios, lonxitude do litoral....), así como os 
aspectos xeográficos que condicionan a necesidade do planteamento do proxecto. 
Indicar as posibles actividades do proxecto que impliquen a execución de orzamento 
fora do territorio da zona pesqueira do beneficiario, xustificando a necesidade das 
mesmas para conseguir os obxectivos do proxecto.  
 

 
Localización xeral. 
Toda a zona pesqueira da costa de Galicia que sexa territorio GALP dende A 
Guarda ata Narón. Os 56 municipios costeiros beneficiados integrados nos GALP 
son: Ares, Cabanas, Fene, Ferrol, Miño, Mugardos, Narón, Neda, Paderne, 
Pontedeume / A Laracha, Carballo, Malpica, Ponteceso, Cabana de Bergantiños, 
Laxe, Camariñas, Vimianzo, Muxía / Fisterra, Corcubión, Cee, Dumbría, Carnota, 
Muros, Outes, Noia, Porto do Son / Boiro, Cambados, Catoira, O Grove, A Illa de 
Arousa, A Pobra do Caramiñal, Rianxo, Ribadumia, Ribeira, Vilagarcía de 
Arousa, Vilanova de Arousa / Bueu, Marín, Pontevedra, Poio, Sanxenxo, Meaño / 
Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Vigo, Nigrán, O Rosal, Oia, 
Baiona, A Guarda. 
 
Os municipios do GALP Golfo Ártabro Sur, colaborador do proxecto son; Arteixo, 
Bergondo, A Coruña, Cambre, Culleredo e Oleiros. 
 
Lonxitude do litoral. 
O proxecto afecta abrangue aproximadamente 1.360 Km. do litoral galego. 
 
Xustificación da coherencia territorial. 
O proxecto pretende o desenvolvemento dunha iniciativa transversal que afecta a 
todos os ámbitos por tratarse de dar resposta a igualdade de oportunidades. Neste 
sentido o proxecto responde a unha situación semellante en todo o litoral e que 
afecta ao conxunto de mulleres do sector pesqueiro  
 
Xustificación da necesidade das actividades. 
A) Actividades de difusión . 
Responde á necesidade de dar a coñecer o proxecto e captación de participantes 
no mesmo.  
B) Actividades formativas  
Actividades que responderán a un tratamento específico dun colectivo que parte 
dunha situación de desigualdade. Van dirixidas a reforzar a súa presenza en 
ámbitos participativos, sociais e de emprendemento laboral.  
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C) Campaña de comunicación 
Enfocada á comunicación dos resultados do proxecto e visibilizar a presenza da 
muller no sector pesqueiro.  
 
E) Coordinación. 
Damos especial importancia á partida de coordinación para garantir a coherencia da 
distintas actividades respecto do obxectivo final (Actividades de Xestión). 
 
 
3.3 Relevancia do proxecto 
 
Describir a coherencia do proxecto, en termo de retos e oportunidades, co ámbito 
territorial no que se ubica. ¿Porqué o proxecto é importante para o territorio do/s 
grupo/s beneficiario/s? 
A promoción da igualdade de oportunidades é un dos eixes horizontais  que vertebra o 
funcionamento do conxunto de Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (EIE).  
En virtude disto, o Desenvolvemento Local Participativo, e por ende as diferentes 
estratexias de desenvolvemento dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro 
(GALP), asumen tal principio como un elemento vertebrador e garante da cohesión 
social nas diferentes zonas costeiras. Todas as estratexias dos GALP recollen 
actuacións neste ámbito, converténdose por tanto a cooperación nun factor moi 
importante e necesario á hora de promover iniciativas neste eido. 
A igualdade é un factor de relevancia no sector pesqueiro, o cal tradicionalmente foi un 
sector masculinizado, no cal a presenza da muller estivo relegada a un segundo plano. 
A necesidade de reforzar o empoderamento e participación das mulleres neste sector, 
lévanos a achegar solucións que reforcen a súa presenza a nivel social e a súa 
capacidade de autoxestión e organizativa. Ao mesmo tempo, tamén se pretenden 
impulsar solucións que reforcen o emprendemento social e empresarial deste 
colectivo, co obxectivo de garantir a continuidade e relevo profesional das mulleres no 
seu conxunto, e especialmente das máis novas, que manteñen unha vinculación 
persoal, laboral ou profesional co mundo do mar. 
En resumo, o proxecto pretende definir unha estratexia de cooperación e traballo en 
rede, entre os territorios das diferentes zonas costeiras, co fin de promover iniciativas e 
actividades dirixidas a mellorar a situación social e laboral das mulleres do mar. 
Trátase de acadar un maior impacto e relevancia das mulleres do sector, a nivel social, 
optimizando para isto os recursos dispoñibles. Deste xeito reforzaríase o seu 
posicionamento no sector pesqueiro, onde contan cunha importante presencia a nivel 
laboral e profesional. 

O feito de que a promoción da igualdade, sexa compartido por todo os GALP, lévanos 
á consideración de que a cooperación é necesaria co duplo obxectivo de realizar 
actuacións que teñan unha maior transcendencia no conxunto da zona do litoral, ao 
tempo que se optimizan  os recursos dispoñibles para emprender iniciativas nesta liña. 
Resulta de carácter estratéxico o feito de compartir accións, fronte á promoción de 
accións individualizadas e de carácter semellante. 

Describir as solucións planteadas que se levarán a cabo para facer fronte aos retos 
comúns e oportunidades identificadas no territorio 
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A solución elixida permite desenvolver ao mesmo tempo actuacións coordinada a nivel 
local mais sen perder de vista o beneficio de actuación conxunta que engloba o 
proxecto de cooperación.  

Describir a necesidade da cooperación para acadar os obxectivos e resultados 
planteados e o motivo polo que non poden lograrse dende unha óptica unicamente 
zonal. ¿Cal é o valor engadido da cooperación ?. 
 
O valor engadido da cooperación ven   de realizar unha actuación de cooperación vai 
permitir compartir experiencias das actividades que se leven a cabo nos distintos 
territorios e poñer en comunicación as mulleres do sector pesqueiro de todo o litoral 
galego 

 
 
 
3.4 Tipo de operación 
 
TIPO DE PROXECTO. Sinalar a categoría principal na que se enmarca o proxecto 

 categoría  

 
 
 
 

 Valor engadido 

Aumento do valor, creación de 
emprego, atracción de 
mocidade e promoción da 
innovación en todas as fases 
da cadea de subministración 
dos produtos da pesca e da 
acuicultura 

Engadir valor aos produtos 
pesqueiros: 
□ Circuítos curtos e marketing 
□ Novos produtos 
□ Apoio a pesquerias locais 
□ Promoción e sensibilización 
□ Outros (especificar)....... 
 

 
 
 

 
 Diversificación 

Apoio á diversificación dentro 
e fora do sector da pesa 
comercial, á aprendizaxe 
permanente e á creación de 
emprego nas zonas 
pesqueiras e acuícolas 

Diversificación 
□  De produtos 
□ De turismo 
□ Pescaturismo, pesca de lecer 
□ Gastronomía e patrimonio culinario 
□ Novas actividades, novos produtos 
□ Promoción da área 
□ Outros (específicar)……… 

 
 

 
 

Medioambiental 

Impulso e aproveitamento do 
patrimonio ambiental das 
zonas pesqueiras e acuícolas, 
incluídas as operacións de 
mitigación do cambio climático 

Medioambiente,  
□ Medioambiente 
□ Infraestruturas 
□ Cambio climático 
□ Outros (especificar)....... 

 
 

 
 

Sociocultural 

Fomento do benestar social e 
do patrimonio cultural das 
zonas pesqueiras e acuícolas, 
incluído o patrimonio cultural 
pesqueiro, acuícola e marítimo 

Social e cultural 
□ Social 
□ Cultural 
□ Infraestruturas 
□ Outros (especificar)....... 
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TIPO DE PROXECTO. Sinalar a categoría principal na que se enmarca o proxecto 
 
 
 

 
 

Gobernanza 

Reforzo do papel das 
comunidades pesqueiras no 
desenvolvemento local e da 
gobernanza dos recursos 
pesqueiros e actividades 
marítimas locais. 

Gobernanza e xestión 
□ Cooperación con entidades públicas 
locais 
□ Cooperación con organizacións de 
pescadores 
□ Cooperacion con áreas protexidas 
□ Outros: cooperación co conxunto de 
entidades do tecido socioeconómico e 
asociacións de mulleres e outras 
asociacións que traballen ou promovan a 
igualdade de xénero. 

 
TIPO DE PROXECTO (continuación) 

x Proxecto no mesmo Estado Membro (interterritorial) 
 Proxecto con outros Estados membro (transnacional) 

6 Nª de socios 
1360 Lonxitude do litoral cuberta polo proxecto (beneficiario/s) 
 

4 DESCRICIÓN DOS OBXECTIVOS E RESULTADOS DO 
PROXECTO. CONTRIBUCIÓN AO FEMP/PROGRAMA 
OPERATIVO/ EDLP. 

4.1 Cal é a contribución aos indicadores de resultados da prioridade 4 do FEMP/ 
Programa operativo do FEMP? 
 
PRIORIDADE DO FEMP OBXECTIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA PRIORIDADE DO FEMP  

PRIORIDADE 4: Incrementar 
o emprego e a cohesión 
territorial 
 

4a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a 
creación e a mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de 
interior dependentes da pesca e a acuicultura. Diversificación das 
actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros 
sectores da economía marítima. 

 
Indique o valor que se pretende alcanzar en cada un dos indicadores de resultados do 
obxectivo específico da prioridade 4 
 

INDICADORES DE RESULTADO DO P.O. FEMP 
INDICADORES POR OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

MARQUE 

CUN “X” 
VALOR PREVISTO  UNIDADE DE 

MEDIDA 
PRIORIDADE 4 

Obxectivo : 4 a) e b) Fomento do crecemento económico, a inclusión social, a creación e a 
mobilidade laboral nas comunidades costeiras e de interior dependentes da pesca e a 
acuicultura. Diversificación das actividades realizadas no marco da pesca e respecto doutros 
sectores da economía marítima 
    

Emprego creado             6 
Emprego a tempo 

completo 
Emprego mantido   

Emprego a tempo 
completo 

N.º de negocios creados  6 Número 
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INDICADORES DE RESULTADO DO P.O. FEMP 
INDICADORES POR OBXECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

MARQUE 

CUN “X” 
VALOR PREVISTO  UNIDADE DE 

MEDIDA 
N.º de proxectos de diversificación das 
actividades económicas na zona  3 Número 

N.º de proxectos promovidos por 
mulleres/xente nova  6 Número 

N.º de mulleres que participaron en 
actividades de formación  120 Número 

 
Este proxecto encadraríase na prioridade IV do FEMP, co obxectivo 
de reforzar a cohesión social e a promoción de emprego nas zonas 
costeiras, en especial a través da promoción de iniciativas 
vencelladas á igualdade entre mulleres e homes. 
Aínda que non é nun obxectivo directo do proxecto a xeración de 
emprego si que resultará do desenvolvemento do mesmo a creación 
de iniciativas de emprendemento económico que poidan dar lugar ao 
cumprimento dos indicadores de creación do emprego e a 
constitución de empresas, xa que o proxecto xerará o caldo de 
cultivo necesario para promover iniciativas no ámbito empresarial, e 
tamén social. 
Os programas que se definen no proxecto, e que abordaremos máis 
adiante, contemplarían os seguintes indicadores: 

 A promoción de 1 proxecto de emprendemento social ou 
empresarial en cada un dos GALP, como mínimo. Os 
programas de emprendemento poderían traballar varias 
iniciativas e ideas que se materializarían en proxecto 
concretos, podendo participar no financiamento do propio 
fondo, con cargo ao programa de axudas ou como 
actividades de dinamización. 

 Outro dos indicadores de referencia sería o do número de 
mulleres que participan en actividades de formación-acción. 
Entendendo os programas como iniciativas formativas e 
dinamizadoras, o número máximo de participantes por acción 
sería de 20 mulleres. 

 En canto ao laboratorio de emprendemento innovador 
poderíamos estimar que participarían ao redor de 40 -60 
persoas en cada zona costeira. 

 
 
4.2 Cales son os obxectivos e resultados previstos do proxecto? 
 
OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO: Describa o obxectivo xeral do proxecto e a súa 
relación co obxectivo específico da prioridade 4 no P.O do FEMP 
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O principal obxectivo do proxecto consiste en impulsar unha Rede colaborativa cara a 
promoción da igualdade das mulleres do mar no ámbito galego, mediante programas de 
dinamización e participación activa. Este obxectivo acadaríase mediante o impulso e 
activación da súa autoorganización e o apoio ao emprendemento. Deste xeito reforzaríase 
a gobernanza e empoderamento das mulleres do sector pesqueiro. 
 

Este obxectivo é coherente cos principios horizontais do FEMP en particular e dos fondos 
Europeos en xera.   
RESULTADOS: Describir os resultados que se van a obter coa implementación do 
proxecto, indicar quen vai a ser o beneficiario de ditos resultados.  
Os principais resultados que se obterían co proxecto serían: 

 O reforzo da gobernanza e o empoderamento das mulleres do 
mar, sobre todo a raíz do conxunto de programas de formación e 
dinamización, que van a mellorar as capacidades das mulleres en 
diferentes ámbitos da súa vida: o persoal, o colectivo, o 
profesional, o laboral, o organizativo. 

 A constitución dunha Rede formal de traballo e colaboración para a 
promoción de iniciativas e actividades orientadas a visibilizar e 
reforzar o papel das mulleres nas comunidades costeiras. A 
creación desta Rede suporía unha maneira de compartir recursos 
e optimizar custos á hora de poñer en marcha proxectos neste 
ámbito. Poñeríanse en marcha nos diferentes GALP iniciativas 
conxuntas e de cooperación, que responderían a unha visión máis 
global e non tan localista. 

 
 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS DO PROXECTO (describa un máximo de catro obxectivos 
específicos). 



 

V1.22.08.2016 

2

De maneira agregada contémplanse os seguintes obxectivos específicos: 
 Promover unha cultura de traballo en rede, para a promoción de actividades e 

iniciativas relacionadas coa igualdade de xénero no sector pesqueiro. 

 Coñecer a realidade social do sector, abordando  as súas problemáticas e definindo 
os seus principais retos e prioridades. 

 Reforzar o empoderamento das mulleres a nivel persoal, laboral ou profesional, 
promovendo unha sociedade, e sobre todo un sector,  máis xusto e igualitario. 

 Mellorar a capacidade organizativa e a autoorganización das mulleres do mar a 
través da implicación propia e dos colectivos formados por estas. 

 Promover unha estratexia de emprendemento feminino que permita mellorar, 
manter, e reforzar o emprego das mulleres, afondando tamén na mellora das súas 
condicións laborais. 

 Capacitar as mulleres do mar en diferentes materias relacionadas co seu 
desenvolvemento persoal e profesional. 

 Intercambiar boas experiencias en materia de igualdade entre os diferentes GALP 
galegos. 

 

PRODUTOS DO PROXECTO (Indicar e describir os principais produtos resultantes que se 
prevén obter no proxecto) 
 
FASE INCIAL 

 Prediagnose da realidade social das mulleres do mar nas zonas costeiras. 

 Imaxe gráfica do proxecto, que podería ser aproveitada para a futura Rede de Mulleres. 

 Web e Redes sociais do proceso, que tamén podería ser empregada na Rede. 

 Catálogo de experiencias innovadoras de proxectos emprendidos ou a emprender por 
mulleres no ámbito das actividades vinculadas ao mundo do mar. 

FASE INTERMEDIA 
 Catálogos de recursos para o emprego e o emprendemento das mulleres do mar. 

 Modelos das accións formativas-dinamizadoras vinculadas aos diferentes programas: 
materiais didácticos, materiais de apoio, etc. 

FASE FINAL 

 Informe memoria do proceso 

 Constitución da Rede de Mulleres: documento para a súa organización, funcionamento e 
programación de actividades. 

 
 
4.4 Cal é a contribución do proxecto ás Estratexias de Desenvolvemento Local 
Participativo (EDLP) das zonas pesqueiras? 
 
O proxecto mantería un aliñamento directo con todas as estratexias dos GALP, no 
sentido de que todas identifican necesidades neste ámbito e promoven actuacións 
dirixidas a reforzalo. 

Da mesma maneira, atenderíanse as esixencias dos fondos estruturais e de 
investimento europeos, que se vertebran a través da posta en marcha dun dos seus 
principios horizontais, o de igualdade de oportunidades (art. 7 Regulamento 1303/2013 
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da Comisión). 

Por outra banda, hai tamén unha relación directa co establecido no 
programa operativo do FEMP en España, no sentido de que o 
proxecto que se pretende impulsar ten como eixe central o 
emprendemento, sobre todo vinculado a aspectos de diversificación 
no sector pesqueiro, ou na economía local das zonas costeiras; 
prioridades que se tentan atender no citado programa operativo. 

 
 

a) Xustificación da adecuación ao Diagnóstico. 

 

Identificáronse un total de 23 debilidades, que manterían unha 
asociación directa co proxecto a emprender. As principais 
debilidades que se presentan no territorio teñen que ver coas 
problemáticas vinculadas ao emprego, a escasa capacidade para a 
xeración de autoemprego, a perda de poboación nova por falta de 
oportunidades laborais, o pouco dinamismo neste ámbito. Tamén son 
debilidades unha serie de características que definen ao sector, 
como a súa baixa cualificación, o seu individualismo ou a escasa 
implicación. Algún destes factores afectan de maneira máis 
importante á poboación feminina, se ben son tamén compartidos 
globalmente pola xente do sector. 

 

BENEFICIARIO DEBILIDADES Nº 

1. GALP Ría de 
Pontevedra 

 Altas taxas de desemprego 
 Falta de unidade no sector 
 Falta de emprendemento... 

3 

2.  GALP Golfo 
Ártabro Norte 

 Perda de representación das mulleres nas confrarías 
 Escasas actuacións de formación 
 Pequeno tamaño das empresas que dan como saída o 

autoemprego 
 Falta de relevo xeracional 
 Marisqueo como actividade complementaria e feminina 

5 

3.  GALP Costa 
da Morte 

 Perda de poboación 
 Diminución da capacidade de recambio da poboación 
 Escasa dinamicidade empresarial 

3 

4.  GALP Costa 
Sostible 

 Porcentaxe de pensionistas mulleres inferior á media 
galega 

 Mulleres afastadas dos sistemas de contribución social 
 Baixa implicación e participación do sector 
 Baixa cualificación profesional no sector 

4 

5.  GALP Ría de 
Arousa 

 Falta de reunións de traballo entre diferentes sectores e 
entidades 

 Falta de formación en emprendemento 
3 
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BENEFICIARIO DEBILIDADES Nº 

 Falta de actuacións que integren a colectivos 
minoritarios 

6.  GALP Ría de 
Vigo-A Guarda 

 Falta de difusión de boas prácticas 
 Sector da pesca moi dividido 
 Escasa aplicación do coñecemento á economía real 
 Falta de colaboración entre axentes sociais e 

institucionais 
 Excesivo individualismo 

5 

 Número total de debilidades DAFO 23 

 

 
b) Adecuación ás necesidades e retos da EDLP 

 
Neste apartado indicarase a atención que presta as necesidades e retos 
identificadas nas EDLP 

Un dos principais retos que se detecta en todos os GALP é o de colaborar e cooperar 
entre o conxunto de axentes e sectores do territorio. Tamén se ve como un reto, o de 
reforzar o papel das mulleres nas comunidades costeiras, sobre todo no sector 
pesqueiro. Tamén mellorar as condicións sociolaborais do sector e a calidade de vida 
en xeral. 

As principais necesidades teñen que ver coa recuperación da actividade profesional da 
muller, coa mellora profesional e laboral, coa adquisición de competencias, a xeración 
e impulso de iniciativas innovadoras ou o fomento do asociacionismo. 

BENEFICIARIO RETOS NECESIDADES 

1. GALP Ría de 
Pontevedra 

Xerar novas oportunidades de negocio a través do 
emprendemento 

Fomentar o asociacionismo no sector 
pesqueiro e promover iniciativas 
conxuntas 

Formación para o emprendemento no 
sector, necesidade de 
capacitación. 

2.  GALP Golfo 
Ártabro Norte 

Necesidade de atallar a subrepresentación das 
mulleres no sector do mar 

Facer que a colaboración e a cooperación sexan 
señas de identidade á hora de promover 
iniciativas dende o GALP 

 

Apoiar iniciativas empresarias que 
xeren valor conxunto 

Abordar accións de mellora 
profesional, sobre todo en 
actividades auxiliares de 
relevancia 

Apoiar e estreitar a colaboración con 
outros axentes para potenciar o 
emprendemento 

Impulsar vías colaborativas e o 
traballo en rede 

Consolidar unha rede de expertos que 
faciliten o impulso de iniciativas 
innovadoras. 
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3.  GALP Costa 
da Morte 

Incrementar as oportunidades económicas e 
laborais para xente moza 

Necesidade de colaboración entre axentes 

Necesidade de atraer proxectos 
innovadores que reteñan o talento 
da zona ou creen emprego 

4.  GALP Costa 
Sostible 

Crear un territorio costeiro responsable 
socialmente e igualitario 

Mellora da autoestima e 
prestixiamento social dos oficios 
do mar 

5.  GALP Ría de 
Arousa 

Afondar na igualdade de xénero e no 
recoñecemento profesional das mulleres, 
superando barreiras e estigmas sociais. 

Recoñecer o labor profesional das mulleres, 
mellorando as súas condicións de traballo e a 
conciliación da vida laboral, familiar e persoal. 

Acadar  una maior profesionalización 
do sector pesqueiro 

Acadar unha participación transversal 
entre axentes do sector. 

6.  GALP Ría de 
Vigo-A Guarda 

Acadar unha maior cooperación e participación 
entre axente sociais. 

Mellorar a calidade de vida das persoas, 
consolidando emprego, promovendo a 
igualdade de oportunidades e o relevo 
xeracional. 

Incrementar a capacitación do sector 
asegurando a fixación de 
poboación e a incorporación da 
mocidade ao mercado laboral. 

 
 
 
 

c) Adecuación aos obxectivos das EDLP 

Existe un grao elevado de relación dos obxectivos das EDLP co proxecto a desenvolver. Todas 
as estratexias teñen liñas de actuación directamente vinculadas cos obxectivos do proxecto, 
sendo a asociación principal cos obxectivos da mellora da competitividade e xeración de valor 
engadido no sector pesqueiro, a diversificación da economía das zonas costeiras, a mellora da 
gobernanza e a promoción da cooperación.  

 
Beneficiario 1 GALP RÍA DE PONTEVEDRA 
OBXECTIVO ASOCIADO LIÑAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CO 

PROXECTO 
Nº 
total 

O. Estratéxico O. Específico Nº e Nome da liña de actuación  
1. aumentar 
o valor e 
creación de 
emprego. 

1.2 

1. Mellora da gobernanza sectorial, fomento de novos modelos de 
organización, das estruturas asociativas,... 

1 

2. Apoiar a 
diversificació
n 

2.2 
1. Servizos par a cohesión social e territorial e o benestar 1 

5. Fomentar 
a 
cooperación 

5.1 
1. Actuacións de cooperación no seo do sector pesqueiro 
2. Promoción da aprendizaxe permanente 

2 

Nº total de liñas de actuación coas que está relacionado o proxecto  4 
 
 
Beneficiario 2  GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE 
OBXECTIVO ASOCIADO LIÑAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CO 

PROXECTO 
Nº 
total 

O. Estratéxico O. Específico Nº e Nome da liña de actuación  
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1. Mellora da 
competitivida
do sector 
pesqueiro 

1.1 
3. Desenvolvemento de formación especializada para profesionais 
do sector 
4. Potenciar a identificación de proxectos emprendedores 

2 

1.2 1. Dignificación das actividades do mar e os seus profesionais 1 

1.3 1. Conciencia no sector en relación á igualdade de oportunidades 
2. Eliminación de barreiras de xénero 

2 

2.Emprego e 
diversificació
n económica 

2.1 2. Promover o asentamento de iniciativas emprendedoras 1 

2.2 
1. Creación de bolsas de proxectos emprendedores 1 

Nº total de liñas de actuación coas que está relacionado o proxecto  7 
 
Beneficiario 3 GALP COSTA DA MORTE 
OBXECTIVO ASOCIADO LIÑAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CO 

PROXECTO 
Nº 
total 

O. Estratéxico O. Específico Nº e Nome da liña de actuación  
1. 
Competivida
de sostible 
das 
actividades 
relacionadas 
co mar 

2.2 2. Mellora da competitividade económica e diversificación 1 

3.1 

1. Capacitación: apoio a emprendedores do mar e aceleración de 
empresas 

1 

3. 
Capacitación 
e ampliación 
das 
competencia
s dos 
sectores 

3.2 

1. Capacitación: mellora da formación e rendemento dos 
profesionais do mar para a realización de actividades conexas 

1 

Nº total de liñas de actuación coas que está relacionado o proxecto  3 
 
 
 
Beneficiario 4 GALP COSTA SOSTIBLE 
OBXECTIVO ASOCIADO LIÑAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CO 

PROXECTO 
Nº 
total 

O. Estratéxico O. Específico Nº e Nome da liña de actuación  
1. Fomentar 
o sector 
pesqueiro 
máis sostible 

1.3 

1. Mellora das condicións de traballo das mulleres do sector 
pesqueiro 
2. Cualificación profesional do sector 

2 

Nº total de liñas de actuación coas que está relacionado o proxecto  2 
 
 
 
Beneficiario 5 GALP RÍA DE AROUSA 
OBXECTIVO ASOCIADO LIÑAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CO 

PROXECTO 
Nº 
total 

O. Estratéxico O. Específico Nº e Nome da liña de actuación  
1. Mellora da 
competitivida
de do sector 
pesqueiro 

1.2 

1. Promoción da incorporación laboral ou profesional da mocidade 
ao sector pesqueiro 
2. Actuación orientadas a solventar problemáticas do sector e o 
medio 

2 
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5. Reforzo 
da 
Gobernanza 

5.1 
1. Iniciativas que reforcen o empoderamento do sector pesqueiro e 
colectivos implicados no desenvolvemento da zona costeira 

1 

6. Fomento 
a 
ccooperació
n   

6.1 

1. Proxectos de cooperación entre entidades, sectores e territorios, 
para  afianzar o desenvolvemento da zona pesqueira. 

1 

Nº total de liñas de actuación coas que está relacionado o proxecto  4 
 
 
Beneficiario 6 GALP RÍA DE VIGO-A GUARDA 
OBXECTIVO ASOCIADO LIÑAS DE ACTUACIÓN RELACIONADAS CO 

PROXECTO 
Nº 
total 

O. Estratéxico O. Específico Nº e Nome da liña de actuación  
1. Mellora da 
competitivida
de do sector 
pesqueiro 

1.1 

2. Fomento e transferencia do coñecemento e promoción do 
asociacionismo para incrementar a profesionalización do sector. 

1 

4. Fomento 
do benerstar 
social e do 
patrimonio 

4.2 

1. Fomento da igualdade de oportunidades no acceso, permanencia 
e promoción no sector pesqueiro e impulso do emprendemento 
feminino 

1 

5. Reforzo 
da 
gobernanza 

5.1 
1. Promover o asociacionismo e a capacidade de reflexión no 
sector 

1 

6. Fomento 
da 
cooperación 

6.1 
1. Posta en práctica de medidas encamiñadas a promover a 
coordinación e a colaboración nos diferentes sectores e territorios 

1 

Nº total de liñas de actuación coas que está relacionado o proxecto  4 
 
 
 
 
 
 

d) Aportación da operación aos indicadores de resultados da EDLP 

Os principais indicadores asociados, en relación ás estratexias do conxunto dos grupos, fan 
referencia ao emprego creado, número de empresas creadas e número de iniciativas ou 
actividades postas en marcha, diferenciando entre iniciativas formativas, de divulgación, de 
dinamización, participación, etc. Tamén se vinculan os indicadores relativos ao número de 
persoas que estarían implicadas no proxecto, facendo especial distinción de variables de xénero. 

 

BENEFICIARIO INDICADORES DE RESULTADOS EDLP nº 

1. GALP Ría de 
Pontevedra 

 Número de empresas creadas 
 Nº de empresas mantidas 
 Empregos creados 

3 
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2.  GALP Golfo 
Ártabro Norte 

 Número de temas identificados e desenvoltos 
 Nº de accións de formación realizadas 
 Nº de temáticas abordadas 
 Nº de persoas asistentes 
 Nº de encontros, grupos de traballo realizados 
 Nº de profesionais do sector participantes 
 Nº de entidades participantes 
 Nº de proxectos emprendedores 
 Nº de eventos realizados 
 Nº de persoas alcanzadas. 
 Nº boas prácticas identificadas 
 Nº de accións de difusión de resultados 

12 

3.  GALP Costa da 
Morte 

 Número de empregos creados 
 Nº de novas empresas creadas 
 Nº  de persoas formadas 
 Nº de novas capacitacións adquiridas 
 Nº de accións de capacitación para o emprendemento realizados 
 Nº de accións para a aceleración de empresas desenvolvidos. 
 Nº de beneficiarios/asistentes as accións ou eventos. 
 Nº de proxectos madurados e postos en marcha tras as accións de capacitación e 

/ou aceleración 
 Nº de actividades de formación implantadas 
 Porcentaxe de aumento de proxectos emprendidos polo sector 
 Porcentaxe de aumento das actividades auxiliares levadas a cabo por persoas do 

sector pesca-mar 
 Nº de talleres e xornadas 
 Nº de plans de igualdade implantados 
 Nº de asociacións de mulleres profesionais creadas 
 Nº de medidas adoptadas de cara á implantación dunha efectiva conciliación da 

vida familiar e laboral. 
 Porcentaxe de aumento de mulleres incorporadas ás actividades 

pesqueiras/marisqueiras,... 

16 

4.  GALP Costa 
Sostible Empregos creados 1 

5.  GALP Ría de 
Arousa * 

 Creación de e consolidación de empregos 
 Creación e consolidación de empresas, iniciativas e produtos 
 Accións de formación, divulgación e asesoramento 
 Accións de dinamización e participación 

4 

6.  GALP Ría de Vigo-
A Guarda * 

 Creación de e consolidación de empregos 
 Creación e consolidación de empresas, iniciativas e produtos 
 Accións de formación, divulgación e asesoramento 
 Accións de dinamización e participación 

4 

 Nº total de indicadores de resultado cos que está relacionado o proxecto 40 
*Indicadores agregados que daría conta de número de items e variables de análise (xénero, etc.) 
 
 
4.5 Como contribúe o proxecto aos principios horizontais definidos nos Fondos 
Estruturais de Investimento Europeo? 
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 Aspecto co que garda relación   
  

Art.7 Promoción da 
igualdade e non 
discriminación 
 

Igualdad de género X 
No discriminación X 
Accesibilidad X 

Art. 8. Desenvolvemento 
Sostenible 

Conservación, protección e mellora da calidade e do 
medioambiente 

X 

Utilización eficiente dos recursos naturais  X 
Cambio climático (mitigación e adaptación) x 
Biodiversidad e protección de ecosistemas X 
Resistencia ante desastres, prevención e xestión de 
riscos 

 

TOTAL 7 
 
O proxecto está vinculado directamente coa promoción da igualdade e non 
discriminación (art. 7 Regulamento 1303/2103), a través da implementación de accións 
relacionadas coa igualdade de xénero.  

A contribución do proxecto ao citado principio é de carácter positivo, se temos en 
consideración que as accións a desenvolver se centran en mellorar a capacidade 
organizativa e asociativa das mulleres nas diferentes zonas costeiras. Tamén a 
importancia de atender ao emprendemento, social ou laboral, como factor que reforza 
a cohesión social do colectivo de mulleres do sector pesqueiro, en particular, e  do 
conxunto de mulleres nos diferentes territorios, de maneira global. 

A súa vez, actuando os proxectos emprendedores gardarán estreita vinculación co 
principio de desenvolvemento sostible do territorio a través da preservación, uso e 
protección dos recursos naturais da zona. 

 
PRINCIPIOS HORIZONTAIS 

IGUALDADE ENTRE HOMES E 
MULLERES E NON 
DISCRIMINACIÓN 

 

 Positivo 
 

 Neutro 
 

 Negativo 
 

Xustificación da contribución 

As iniciativas de emprendemento social e económico 
atenderán ás necesidades da mulleres co obxectivo 
de promover a integración laboral e social das 
mulleres do sector do mar. A finalidade é dar un papel 
relevante ás mulleres no desenvolvmento do territorio 
facéndoas máis visibles e recoñecidas. 

DESENVOLVEMENTO 
SUSTENTABLE 

 

 Positivo 
 

 Neutro 
 

 Negativo 
 

Xustificación da contribución 

A posta en marcha de iniciativas emprendedoras de 
carácter social están asociadas aos recursos naturais 
e patrimoniais do territorio que serán un activo 
socioeconómico. Isto contribúe crear modelos 
sostibles de desenvolvemento dunha sociedade. 

 

5 CARACTERIZACIÓN DO PROXECTO  

1.1 O proxecto é innovador? 
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Un proxecto é innovador cando implica o desenvolvemento de novos produtos, novos 
servizos ou novas maneiras de facer as cousas no contexto local. En caso afirmativo, 
indique os elementos innovadores.  
 
 
SI  NON  
 
En caso afirmativo, explique por que. 
 

O proxecto a desenvolver é de carácter innovador, no sentido de que pretende 
establecer un modelo de dinamización cara a igualdade de xénero, a través da 
realización de actividades, sobre todo dinamizadoras e formativas, pero en clave de 
formación-acción e activación do pensamento creativo. 
 
Non se contempla unha proposta de traballo, asentada só en accións formativas ou 
contidos teóricos, senón que o que se pretende é establecer unha metodoloxía de 
xeración de iniciativas, sociais ou empresariais, a través da filosofía de “ensinar 
facendo”, ou filosofía “Maker”. 
 
Preténdese desenvolver un programa de empoderamento-emprendemento, facendoo 
da man das propias mulleres, como impulsoras das iniciativas, apoiándose para elo, 
en proxectos ou iniciativas realizadas na zona ou noutros lugares, en axentes locais, 
etc. , dende unha vertente innovadora 
 
1.2 De ser o caso, indique a contribución do proxecto á mitigación do cambio 

climático  
Existe unha relación directa do proxecto coa mitigación do cambio climático, xa que a filosofía 
do mesmo se centra na conservación e preservación dos recursos endóxenos do territorio, como 
factor que poida propiciar o xurdimento de iniciativas e proxectos. Falamos de poñer en marcha 
iniciativas que garantan a sostiblidade económica, social e ambiental, de maneira conxunta, 
sendo a posta en valor dos recursos do territorio, unha garantía para a súa preservación. Para isto 
refórzase a capacidade e o empoderamento dos axentes do territorio para garantir o respecto 
sobre os recursos. 
 
 
1.3 De ser o caso, indique a contribución do proxecto á estratexia de crecemento 

azul 
 

O proxecto tería unha contribución directa ao crecemento azul, tentando reforzar as dinámicas 
que conducisen a incrementar as actividades de diversificación do sector pesqueiro cara outros 
sectores. Falamos principalmente da vinculación que poderían ter as iniciativas a poñer en 
marcha co ámbito do turismo costeiro e marítimo, ou tamén coa valorización sostible dos 
recursos do medio mariño e costeiro. 
 
1.4 Que medidas se ten previsto adoptar para garantir a durabilidade do proxecto 

máis alá do período de execución? Continuidade das accións e dos resultados 
tras finalizar o proxecto.  
 

Para garantir a durabilidade do proxecto, crearase unha rede de traballo estable, entre entidades 
e mulleres de diferentes zonas costeiras, co obxectivo de canalizar as súas demandas cara os 
GALP, como axentes dinamizadores de base local. A súas propostas manterán un carácter 
global e de cooperación, co obxectivo de non realizar actuacións illadas, que se repitan en varios 
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territorios.  
 
Esta Rede traballarase informalmente ao longo do proxecto, chegando ao final cun modelo de 
traballo estable no que se defina unha programación de actuacións e unhas responsabilidades, 
por parte das axentes participantes. 
 
  
1.5 Tense prevista algunha medida para garantir a transferencia do proxecto a 

outros territorios? 
 
SI  NON  
 
En caso afirmativo, xustifique por que. 
 

A transferencia de coñecemento enténdese a nivel intraterritorial (entre entidades do mesmo 
territorio GALP) e extraterriorial (Territorios de diferentes GALP). Neste sentido a transferencia 
de coñecemento entre socios do proxectos realizarase e apoiarase fundamentalmente na web do 
proxecto e redes sociais.  
Tanto a web como redes sosiais, pretenderán procurar o enlace en rede con outras páxinas e 
redes, co obxectivo de difundir e trasladar os resultados e accións do proxecto. 
 
 
 
 
 
1.6 Como vai aproveitar o proxecto os recursos existentes no territorio de cada 

beneficiario? Facer unha lista detallada dos recursos locais involucrados no 
proxecto para cada zona do/s beneficiario/s (Por exemplo: uso de materias 
primas, posta en valor de patrimonio ambiental, histórico, cultural, 
infraestruturas, produtos ou servizos locais, etc.... etc. 
 
O proxecto ten como principal finalidade a de implementar un proceso baseándose na 
valorización dos recursos a nivel local, no conxunto dos territorios dos GALP. Tentaranse 
promover iniciativas, nas que se conte cos recursos endóxenos do territorio no que se 
asente o proxecto. 
 
Neste apartado recollemos a descrición dos aproveitamento dos recursos do 
territorio que aplicaría a cada beneficiario. Por tanto, para cada un dos 
beneficiarios do proxectos teriamos en conta os seguintes recursos: 
 

RECURSOS NO TERRITORIO 
Capital social Contarase co capital social endóxeno do territorio (entramado 

socioeconómico): mulleres, entidades formadas ou participadas por estas e 
outras entidades públicas e privadas que poden apoiar o proceso, 
independentemente da súa composición 

Coñecemento  Experiencias exitosas, innovadoras, experiencias que non saíron adiante, a 
nivel dos diferentes territorios no conxunto dos GALP, favorecendo o seu 
intercambio e coñecemento. Estas experiencias poden ser do ámbito social 
(prestación de servizos, atención a problemáticas sociais, de igualdade, etc.), 
ou do ámbito económico (proxectos empresariais ou iniciativas profesionais 
innovadoras, proxectos piloto, etc., con vinculación ao sector pesqueiro, ou 
aos recursos do territorio vencellados a este ámbito). 
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Materias primas O apoio as iniciativas asentaranse sobre materias primas locais como 
principio de desenvolvemento sostible, en particular aquelas que teñan que 
ver coa actividade do sector pesqueiro. 

Servizos locais Promoveranse os servizos locais tanto públicos coma privados de maneira 
directa de cada GALP para o apoio ao emprendemento de cada zona 
costeira: Oficinas municipais, asesorías, xestorías, etc. 

Produtos locais Promoverase a través da web do proxecto a promoción dos produtos locais 
dos territorios GALP. 

Patrimonio 
ambiental e 
cultural  

O aproveitamento dos recursos do patrimonio local, tanto no que respecta ao 
ámbito ambiental (recursos naturais, ambientais, do ecosistema e hábitats 
mariños e costeiros, etc.), como no ámbito cultural (material ou inmaterial 
vinculado ás tradicións e cultura mariñeira). 

. 
 
 
 
1.7 Interese e beneficiarios do proxecto 
 
Explicar quen se beneficiará do proxecto, é dicir o/os grupo/s obxectivo/s que se verán 
beneficiados dos resultados da actividade ou que empregarán os produtos obtidos. De 
ser o caso, xustificar que o proxecto é de interese é colectivo e ten beneficiario 
colectivo, e tamén quen poderá acceder aos resultados do proxecto (se o acceso é 
público ou existen restricións). 
 
Este proxecto é de interese colectivo e beneficiario colectivo. O principal colectivo ao que se 
dirixe son as mulleres da zona costeira, con vinculación real ao ámbito das actividades 
profesionais e laborais no sector, pero tamén con potencial vinculación ao mesmo, ben por 
emprender iniciativas relacionadas directamente coas citadas actividades, ou porque poden xerar 
aproveitamento dos diferentes elementos ou recursos vinculados ao ámbito do mar.  
 
Os principais beneficiarios do proxecto serían os GALP, xunto co tecido de mulleres e entidades 
de mulleres das zonas costeiras. Co este proxecto os GALP, afondarían na implementación 
dunha política a prol da igualdade, con carácter global e colaborativo, establecendo unha 
programación ordenada de actuacións a desenvolver no período de programación do FEMP. Por 
outra banda, tanto mulleres como entidades formadas por estas, veríanse beneficiadas individual 
e colectivamente do proxecto, reforzando deste xeito o seu empoderamento. Falaríamos de 
melloras a nivel asociativo e organizativo nas entidades das zonas costeiras, pero tamén 
melloras a nivel individual, coa promoción de iniciativas en diferentes ámbitos ou sectores. 

 
 
 
 

5.8 Actividades de comunicación 

Describir cales serán as actividades de comunicación ou publicidade para informar o 
público sobre os obxectivos do proxecto e sobre a axuda do FEMP da Unión Europea.  
 
 

En paralelo á implementación das actividades do proxecto, contaríamos cun Plan de 
comunicación dirixido á posta en valor e visibilización dos GALP e das oportunidades que pode 
supoñer o programa de axudas do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. 
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Os obxectivos deste Plan serían: 
 
- Impulsar a visibilización do papel da muller no sector pesqueiro entre a cidadanía dos 
territorios aos que pertencen os GALP e nos medios de comunicación locais e autonómicos. 
- Incidir na importancia do encontro, a comunicación e o intercambio de experiencias entre as 
mulleres que traballan ou queren traballar no sector ou en ámbitos relacionados con este. 
- Difundir e amplificar a importancia estratéxica da igualdade como factor transversal á hora de 
poñer en marcha este tipo de políticas no ámbito europeo. A nivel estatal, a programación 
estratéxica ou operativa pasa polo impulso á igualdade. 
- Apoiar a involucración do conxunto de axentes sociais, tanto individuais como colectivos, e 
tecido asociativo. 
 
De cara a actuacións concretas que poidan mellorar o alcance das accións, estableceríanse 
segmentacións: 
- Por idade 
- Por colectivos en risco de exclusión social 
- Demarcación xeográfica (atendendo ás necesidades específicas territoriais dos GALP) 
 
Contémplanse con carácter xeral tres tipos de actividades: 
1. Deseño e ideación dunha imaxe gráfica que defina o proxecto, e que respecte a normativa 
comunitaria en relación ás condicións de publicidade e información destes fondos. Esta imaxe 
gráfica soportaría a continuidade do proxecto, trala constitución da Rede. 
2. Actividades de xestión e comunicación con medios. Realizaríase unha promoción do proceso 
a través dos diferentes medios de comunicación, co obxectivo de visibilizar o proxecto a escala 
global e local, apoiando tamén deste xeito a participación de públicos nas diferentes actividades 
a desenvolver. 
3. Xestión de información en web e redes sociais. Crearíase unha web que fose interactiva, co 
obxectivo de chegar aos axentes do proxecto a nivel virtual, para compartir coñecemento. Esta 
web tamén sería o repositorio principal de información, tanto a nivel interno (persoas usuarias 
da Rede) como externo (público en xeral e medios de comunicación). As redes sociais 
reforzarían a propagación dos propios contidos da web. 
 

 5.9. Divulgación do proxecto 

Como se promoverá e divulgará o proxecto? Como se farán públicos os resultados 
finais do proxecto?. Por ex. participación en redes sociais, xornadas, publicaciones, 
etc. De ser o caso, explicar as medidas que aseguren un acceso público aos 
resultados do proxecto 
 
O proxecto contempla, en liña co deseño das actividades principais e as accións de 
comunicación, dous apartados no que á divulgación se refire: 
 
1. Durante a execución do proxecto. A divulgación das actividades realizarase a través dos 
medios de comunicación convencionais, e a propia web e redes sociais, creadas a tal efecto.  
 
2. Finalización do proxecto. O encontro final do proxecto, está pensado en clave de expoñer 
publicamente os seus resultados, dando cabida a diferentes axentes e medios. Este encontro, 
podería realizarse co apoio da Consellería do Mar e a propia Secretaria Xeral de Igualdade, por 
exemplo. Neste encontro, tentaríase darlle un pulo mediático, co obxectivo de reforzar a 
importancia e o papel que ten esta temática, a da igualdade, na cohesión social dos diferentes 
territorios, e de maneira principal nas zonas costeiras. 
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Para garantir o acceso público dos resultados do proxecto, toda a información do mesmo, agás 
aquela relacionada coa protección de datos de carácter persoal, estaría accesible na súa web. 
Esta web, tamén podería ser aproveitada como factor para a divulgación do traballo da Rede no 
seu futuro. 
 
Cómpre indicar que se contemplaría na proposta o mantemento, hosting e dominio da web 
durante 5 anos. 
 
 

6 PLAN DE TRABALLO 

1.8 Actividades de preparación do proxecto.  
Describir as accións levadas a cabo para a preparación do proxecto, indicando como 
participaron os diferentes beneficiarios, socios e persoas/entidades colaboradoras. 
 
Para  posta en marcha do proxecto, en base a unha propsota de traballo, programouse unha 
reunión co obxectivo de afondar e pechar o alcance do proxecto, tanto a nivel de obxectivos, 
como de actividades e orzamento asociado. Nesta reunión participaron representantes de todos 
os GALP de Galicia, constituídos e en fase de constitución. 

 
 

1.9 Actividades para a implantación do proxecto 
 
 
Para a implantación do proxecto desenvolveríamos actividades propias do proxecto, actividades 
de xestión e actividades de comunicación. A continuación desglosamos os contidos de cada 
unha delas.  
 
Cómpre ter en consideración, que a estrutura das actividades do proxecto se repetiría en cada un 
dos territorios GALP, agás o Encontro Final que sería o momento conxunto entre todos os 
GALP. As actividades de xestión e comunicación serían globais para o proxecto; no que 
respecta a contidos e información das actividades do proxecto, serían individualizadas por 
territorios. 
 

1. Actividades do proxecto (AP) 
ACTIVIDADE 1 
Titulo da Actividade  
Describir a a actividade dun modo xeral. Indicar un máximo de 3 accións (claras e concisas) 
para implementar a actividade e describir como se van a desenvolver. Indicar se a acción 
está dirixidas a mulleres ou a mozos/as (por separado), de ser o caso. Indicar a data de 
inicio e fin da actividade.  

As actividades do proxecto agrúpanse en tres fases que replicaranse en todos os 
territorios agás a final que será conxunta para todos os grupo.  

 Fase inicial. Divulgación do proxecto 

 Fase intermedia. Innovación social para o emprendemento 

 Fase final. Exposición de resultados do proxecto e constitución da Rede. 
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Que normativa sectorial regula o desenvolvemento da actividade. Citar todos os trámites 
necesarios (permisos, requisitos técnicos, autorizacións...) que cómpre realizar para a levar 
a cabo a actividade, de ser o caso. No caso de que non sexa necesario, indicar “Non 
aplicable” 

 
 
Non aplica 

Resultados esperados (descrición, cuantificación e data prevista de obtención) 
 Fase inicial. Seis encontros locais. 

                   Dez entrevistas previas a axentes locais en cada territorio 

 Fase intermedia. Innovación social para o emprendemento 

                  Laboratorio en cada territorio 

                  Dezaoito Cursos de formación /  máximo de tres accións en cada 

                   territorio.  

 Fase final: Encontro conxunto.  
 
Indicar quen será o/s beneficiario/s dos resultados da actividade ou dos produtos que se 
obteñan.  
 
Mulleres da zona litoral  
 

Describir as medidas para que os resultados da actividade sexan sostibles unha vez 
rematado o proxecto. No caso de que non existan medidas, indicar “non aplicable”  
 
A constitución do grupo promotor dunha rede de mulleres vai garantir a continuidade dos traballos de promoción 
da muller do sector pesqueiro que pode atopar apoio en cada un dos Grupos. A creación dunha rede a nivel 
local en cada territorio vai a supoñer unha estrutura estable de apoio ás mulleres de forma sostible e enfocada 
ao emprendemento tanto social como económico. 
 
 

Descrición do proxecto 

O proxecto consta de tres fases claramente diferenciadas: inicial, 
intermedia e final. 

 Fase inicial. Divulgación do proxecto 

 Fase intermedia. Innovación social para o emprendemento 

 Fase final. Exposición de resultados do proxecto e constitución da 
Rede. 

 

 

FASE INICIAL. Divulgación do proxecto 

O primeiro punto do proceso sería o de establecer a programación do 
proxecto, concretando e definindo o programa de traballo, asignación 
de responsabilidades e a definición do sistema de coordinación e 
seguimento do mesmo. Para isto, crearíase o grupo de coordinación 
e seguimento do proxecto, que explicaremos no apartado de 
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actividades de xestión. 

A dinamización desta fase contempla os traballos de campo e abórdase 
coa seguinte metodoloxía, a través de dúas accións diferentes: 

 Nun primeiro momento desenvólvense contactos e entrevistas 
de maneira directa e individual ou grupal a nivel municipal.  

 Nun segundo momento, abrindo o proceso a través de 
encontros, partindo das principais entidades e persoas 
identificadas nas entrevistas. 

O proxecto empeza coa realización de contactos e entrevistas 
dirixidas tanto á persoal técnico e político dos concellos que forman 
parte do GALP como as propias persoas e entidades do territorio que 
teñan vínculo co ámbito do mar e da muller. 

As entrevistas teñen, no proceso, as seguintes funcionalidades: 

 Trasladar, aos axentes relevantes do territorio, a información 
sobre a posta en marcha da iniciativa, procurando á súa 
implicación e participación no proceso. 

 Despertar o interese, chamar a atención e provocar o debate 
na cidadanía, visibilizando o proceso desde os espazos máis 
próximos e cotiás. 

 Conformar un Grupo Motor activo para a dinamización nos 
territorios GALP, dotándoo da autonomía necesaria para a 
organización de accións de divulgación do proceso e fomento 
da participación. 

Os encontros, que se poderían facer un ou dous en función das 
necesidades dos territorios do GALP, están pensados en clave de 
divulgación do proxecto. Teñen como principal obxectivo o de 
informar sobre o proceso e recadar datos e aspectos cualitativos 
sobre a situación da muller no ámbito do mar. Os encontros son os 
espazos nos que presentarán os momentos e actividades 
programadas para o desenvolvemento do programa de traballo. 

Estes encontros serven para identificar as principais necesidades  e 
prioridades do territorio e que poden ser abordadas dende o ámbito 
da igualdade, a través da posta en marcha de diferentes iniciativas 
sociais ou empresariais. 

A súa vez, a través dos encontros, preténdese garantir unha maior 
corresponsabilización e a participación activa das persoas e 
entidades do territorio. 

Con carácter animador, farase un exercicio de presentación e análise 
de experiencias e iniciativas innovadoras no ámbito da igualdade, 
referida aos campos de autoorganización e emprendemento, 
extraendo as súas principais características e factores de éxito. Este 
elemento pretende animar ás persoas a que participen activamente 
no programa e fomentar o intercambio de coñecemento entre as 
diferentes zonas marítimas, para favorecer futuras sinerxías nas súas 
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actuacións. 

Os encontros serven de base para implementar o programa de 
formación-acción para o acompañamento para proxectos 
emprendedores, para dinamizar o asociacionismo e o laboratorio de 
iniciativas. Destes encontros visibilizarase o capital social da zona, 
para integrarse como parte activa no proxecto; falamos de mulleres, 
entidades de mulleres e outras entidades do territorio participadas 
por estas, que queiran participar no proceso. 

De xeito paralelo, analizaríase información relacionada coa situación 
actual da muller no mar para realizar unha visión de partida de como 
se atopa o territorio dende a perspectiva da muller. 

 

FASE INTERMEDIA. Innovación social para o emprendemento 

 

A fase intermedia é a fase central do proxecto, abordando de 
maneira central dúas actividades diferentes: 

 O laboratorio. Espazo ideado para o deseño de iniciativas 
innovadoras nos territorios. 

 Os programas de formación-acción: acompañamento de 
proxectos emprendedores e dinamización do asociacionismo 
de mulleres. Espazos ideados para reforzar e mellorar a 
capacitación das mulleres do sector no emprendemento e en 
diferentes ámbitos: o organizativo, o laboral e o persoal. Estas 
actividades implicarían un reforzo directo da gobernanza e o 
empoderamento das mulleres. Os programas concíbense 
como un espazo único e transversal no que traballar 
directamente os ámbitos do emprendemento e 
asociacionismo. Non se trata de entender como accións 
separadas, senón de carácter conxunto. 

 
 
Laboratorio  
 
En cada GALP realízase un laboratorio de emprendemento 
innovador. Como máximo definiríase tres ideas ou  iniciativas en 
cada territorio GALP. 
No laboratorio participarían axentes diversos: diferentes sectores, 
potenciais promotores, potenciais clientes, ámbito do ensino, 
profesionais que poidan ser apoio, persoas expertas en diferentes 
temas, persoas que protagonizan experiencias referenciais, etc. 
A súa secuencia de traballo seguiría catro pasos: 

1. Identificación de retos no territorio. 
2. Presentación de experiencias referenciais 
3. Activación do pensamento creativo (método SCAMPER) para 

idear solucións innovadoras. 
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O Método SCAMPER é unha ferramenta que permite, 
precisamente, activar e desenvolver esta habilidade: o 
pensamento creativo. Baséase na idea de que, para xerar 
algo orixinal ou creativo, non se ten porqué crear 
necesariamente algo novo, senón que se pode lograr a partir 
de cambios ou novas combinacións de algo xa existente. 
Para iso, créase unha lista de verificación xeradora de ideas 
baseada en verbos de acción, e que suxiren cambios nos 
devanditos produtos, servizos ou procesos que xa se 
coñecían con anterioridade: substitúe, combina, adapta, 
modifica, pon noutros usos, elimina e reordena. 
Respondendo ás accións anteriores, desenvólvense ideas 
que van permitindo atopar solucións ou mellores respostas 
aos retos formulados. 

4. Selección das solucións susceptibles de convertérense en 
proxectos de emprendemento social e/ou empresarial 

Todas as ideas e respostas obtidas no paso anterior son filtradas e 
avalialas, en base aos criterios que se establezan, para seleccionar 
as máis adecuadas ou idóneas aos obxectivos perseguidos e ás 
persoas concretas que van levalas adiante. 
O laboratorio implicaría a realización das seguintes accións: 

 Mapa de axentes locais relevantes para a innovación: 
empresas e profesionais referenciais, persoas expertas, 
persoas do eido do ensino, entidades que poden ser 
potenciais clientes, negocios ou iniciativas que están 
empezando, persoas en desemprego, etc., garantindo unha 
presenza maioritaria de mulleres. 

 Xestión do espazo adecuado, ultimar a metodoloxía e 
preparar os recursos e materiais precisos. Inclúe momentos 
de café que favorecen a relación persoal. 

 Convocatoria do laboratorio: campaña de comunicación, 
contacto directo cos axentes 

 Desenvolvemento do laboratorio, incluíndo recollida de 
documentación escrita e gráfica 

 Elaboración e difusión de documento resumo 
 
 
Formación-acción para acompañamento de proxectos 
emprendedores 
Trátase de prestar apoio para levar adiante os proxectos de carácter 
social ou empresarial que xorden do laboratorio. 
Emprégase unha metodoloxía innovadora, inspirada no 
desenvolvemento de software e na busca de modelos áxiles. Do 
mesmo xeito que en pedagoxía se emprega o “centro de interese”, o 
acompañamento dos proxectos permite adquirir a formación e as 
competencias necesarias a través da posta en marcha dun prototipo 
do proxecto. Trátase de formación-acción, que se inspira tamén no 
movemento maker.  
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A comunidade Maker empodera ás persoas a través da innovación e 
o coñecemento aberto, de modo que os seus adeptos teñan a 
posibilidade de recrear produtos, e facer realidade as súas ideas sen 
incorrer en grandes investimentos. Todos son innovadores e todos 
comparten que, como e por que crean. 
A énfase do movemento é aprender a través da experiencia. E aínda 
que ten como estandarte o concepto do DIY (Do It Yourself: faino ti 
mesmo) promove o traballo en equipo, a obtención e produción de 
coñecemento en comunidade e a anulación do  individualismo en prol 
do DIWO (Do It With Others: Faino con outros). 
Polo tanto, trátase de facer prototipos e compartilos coa comunidade. 
Óptase polo prototipado, por ser esta unha metodoloxía máis áxil e 
máis atractiva para as persoas participantes que a formación teórica 
e a elaboración de plans de empresa sen contraste coa realidade. É 
unha aprendizaxe pola práctica e permite testar a viabilidade do 
proxecto de forma tanxible. 
 
Dáse acompañamento para: prototipar e probar os produtos ou 
servizos, a forma de promocionalos, a súa acollida no mercado, etc. 
Ao mesmo tempo que serve para ir aprendendo na práctica os 
coñecementos de xestión necesarios. 
O principal obxectivo do prototipado é aterrar as ideas, facelas 
tanxibles. Despois dun proceso de ideación en que un equipo 
propuxo distintas solucións e escolleu unha, chega o momento de 
darlle corpo a esa idea, de matizala.  
Prototipar axuda a detectar erros temperán, ao concretar as ideas, ao 
facelas tanxibles, empezan a saír á luz posibles dificultades e tamén 
posibles melloras. Ademais, prototipar é un acto generativo, a medida 
que se traballa sobre un prototipo, xorden máis ideas e solucións.  
Doutra banda, cando se prototipa tamén xorden debates porque cada 
persoa do equipo ten unha visión de como debería ser esa solución, 
por tanto, tamén serve para que o equipo consensúe sobre as 
características do seu prototipo. 
 
En cada un dos proxectos as accións a desenvolver son: 

1. ALFA. Prototipado en planos 
 Identificación de persoas: a quen se dirixe a iniciativa, o 

servizo ou proxecto. Despois de estudar dita realidade, 
concrétanse as conclusións a través dunha ficha que 
orientará o desenvolvemento e a adaptación do propio 
produto ou servizo. Esta ficha contén datos das persoas, das 
súas preocupacións, necesidades, etc. 

 Descrición da proposta de produto e/ou servizo ou de 
organización social. Trátase de describir con detalle en que 
consiste a idea elixida. Este exercicio require un labor de 
concreción, cunha definición funcional. O grupo promotor 
debe poñerse de acordo en como vai funcionar o seu servizo 
ou produto e en cales van ser as súas principais 
características. 
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 Historia de uso. Esta ferramenta serve para narrar como a 
Persoa creada fai uso do servizo ou produto ideado 
(Concepto). Cada grupo detalla a secuencia de momentos 
que ocorren durante o servizo, os puntos de contacto co 
servizo e a situación anímica da persoa mentres este sucede. 

 Poñer en común os resultados desta fase de prototipado, cos 
outros GALP. 

 
2. BETA. Versión de proba 

 Testeo do produto ou servizo: elaboración ou presentación de 
proba. Recollida de valoracións e introdución de melloras. 
Aprendizaxe sobre o propio servizo ou produto. 

 Testeo da imaxe: elaboración dunha imaxe do produto e de 
canles para a comunicación, atendendo á persoa destinataria 
principal. Aprendizaxe sobre imaxe e comunicación. 

 Testeo xurídico: adaptación á normativa en vigor. Aprendizaxe 
da normativa. 

 Testeo económico de venda. Aprendizaxe sobre cálculo de 
custos e política de prezos en relación á competencia. 

 
3. GAMMA. Escalibilidade e transferencia 
 Canalización a servizos de impulso de nova empresa. 

Cooperación en rede e transferencia de coñecemento. 
 
Durante o desenvolvemento do proceso, incorpóranse momentos de 
intercambio cos proxectos que están a desenvolverse nos outros 
GALP, para potenciar a inspiración de novas ideas ou melloras, de 
formas de solucionar problemas, e a aprendizaxe mutua. Para iso 
empréganse as novas tecnoloxías, a través de videoconferencias, 
creación e edición de vídeos, etc. 
Este proceso de acompañamento de proxectos desenvólvese a 
través de sesións quincenais de tres horas de duración ao longo de 
seis meses. Cada sesión é acompañada por persoal experto na área 
que está a traballarse. 
 
Formación-acción para dinamizar o asociacionismo das 
mulleres 
 
En paralelo e de forma intercalada, trabállase na práctica habilidades 
sociais e ferramentas para a promoción do asociacionismo e a 
creación de redes. 
Ademais da formación en torno a proxectos concretos, a través da 
práctica, acompáñase a organización social (as propias redes 
colaborativas entre participantes dos diferentes GALP na liña de 
xermolar asociacións de mulleres). Tamén que saian do laboratorio 
proxectos empresariais e proxectos asociativos. 
Os principais contidos que se traballarían no programa estarían 
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relacionados coas seguintes temáticas: 
 igualdade 
 habilidades de comunicación persoal 
 xestión de reunións 
 relacións en rede e cooperación: sociograma e mapa de 

relacións 
 estatutos e organización formal 
 dinámicas de participación 
 desenvolvemento e financiación de proxectos 

Os contidos agruparíanse en módulos que  poderían ir conexos ou 
non, coas actividades de emprendemento. A duración das accións 
podería oscilar entre as 10 ou 15 horas, se ben habería que definir as 
mesmas en función das necesidades dos territorios. 

 

FASE FINAL. Exposición de resultados do proxecto e 
constitución da Rede. 

Esta fase centraríase principalmente en visibilizar os resultados do 
proxecto de cara a aumentar a relevancia social e visibilizar o papel 
das mulleres no mundo do mar. Realizaríase un encontro co fin de 
presentar os resultados do proxecto e poder constituír unha rede 
formal de traballo entre mulleres, colectivos formados por estas e os 
GALP. 

O encontro tería unha estrutura que dese conta do desenvolvemento 
do proxecto, presentando como eixe central do mesmo, o conxunto 
de iniciativas traballadas nos diferentes programas. 

Como resultado do proceso constituiríase un grupo motor de traballo, 
co obxectivo de que se fose asentando a creación da Rede. Este 
grupo iría pautando a programación de actuacións a desenvolver de 
cara á posta en marcha da Rede. 

 

 
2. Actividades de xestión e coordinación (AX) 

 

 
ACTIVIDADE XESTIÓN E COORDINACIÓN 
Titulo da Actividade Comisión de Coordinación e Seguimento 
Describir as actividades e as accións que se levarán a cabo no proxecto, indicando a 
participación dos beneficiarios nas mesmas.  



 

V1.22.08.2016 

4

 
Para velar pola correcta marcha e execución do proceso, estableceríase 
unha Comisión de Coordinación e Seguimento, que estaría formada polos 
representantes de todos os GALP, colaboradores no proxecto, a 
asistencia técnica, e outras posibles persoas ou entidades convidadas, 
como por exemplo a Consellería do Mar. 

Esta comisión mantería reunións periódicas co fin de informar e avaliar 
sobre as actuacións que se están desenvolvendo nos diferentes territorios, 
e programas as accións inmediatas a desenvolver. Contémplase unha 
reunión de coordinación con carácter bimensual. Tamén se podería apoiar 
o proceso de coordinación e seguimento apoiándose na utilización de TIC. 

Ademais de este comité d ecoordinación reunirase de forma periódica o Comité de Dirección para validar e 
impulsar o proceso.  
 

Indicar os produtos ou entregables da actividade. Cuantificar, de ser o caso. 
 Informes de seguimento 
 Actas do Comité de Dirección  

 

 
 
3. Actividades de comunicación (AC) 

 

 

ACTIVIDADE. COMUNICACIÓN 
Titulo da Actividade  
 
Indique os obxectivos de comunicación 
 
O desenvolvemento do proxecto estaría acompañado dun plan de comunicación co 
obxectivo de reforzar o impacto mediático do mesmo, contribuíndo deste xeito a dar maior 
visibilidade ás mulleres do mar e aos colectivos formados por estas. As actividades a 
desenvolver serían as seguintes. 
Descrición da actividade dun modo xeral e establecer un máximo de 3 accións para a súa 
implementación, e indicando como se van a desenvolver. Indicar se a acción está dirixidas 
a mulleres ou a mozos/as (por separado), de ser o caso. Indicar a data de inicio e fin da 
actividade 
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ACTIVIDADES DESCRICIÓN 

1. Deseño de imaxe 
gráfica do proxecto  

Realizaríase un deseño gráfico e representativo do proxecto que xa sería 
utilizado para o seu lanzamento nos encontros nas diferentes zonas 
costeiras. A imaxe serviría para os diferentes eventos e para soportar 
todo o proceso de comunicación e difusión. 

2. Comunicación e 
medios 

Realizaríase diferentes accións co obxectivo de remisión aos diferentes 
medios, sobre todo, para a captación de públicos para os diferentes 
eventos. Xestionaríase a información e espazos nos diferentes medios. 

3. Deseño de web e 
xestión de redes sociais 

Deseñaríase unha páxina web dinámica, interactiva, para reforzar a 
transferencia de contidos do proxectos, permitindo o seu acceso de 
maneira áxil. Tamén se apoiaría o proceso a través do posicionamento do 
proxecto nas redes sociais, para manter tamén informados aos públicos 
do elenco de actividades a desenvolver. 

4. Apoio no proceso Consistiría na ideación e sistematización de contidos de produción 
documental para apoiar os diferentes programas 

 
 

De ser o caso, incluír unha lista de permisos que son necesarios para a execución das 
actividades segundo a normativa aplicable. 
 
Non son necesarios 
 

Indicar os produtos ou entregables da actividade. Cuantificar, de ser o caso.  
 

 Deseño gráfico e imaxe do proxecto.  
 páxina web. 
 Material audiovisual 
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1.10 Resumo de actividades 
 

 ACTIVIDADES 

FASES (AP) PROXECTO (AX) XESTIÓN (AC) COMUNICACIÓN 

Inicial 
AP1. Traballos de campo 

AP2. Encontros locais 
AX1. Constitución GCS  

Intermedia 

AP3. Laboratorio 

AP4. Programa 
acompañamento 
emprendedores 

AP5. Programa 
asociacionismo 

AX2. Reunión periódica 

AC2. Xestión de medios 

AC3 Comunicación en Web e redes 

AC4. Portal Web 

AC5. Apoio no proceso de contidos e 
sistematización de información 

Final 
AP6. Encontro final e 
constitución da Rede 
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1.11 Infraestruturas 
 
Só no caso de que nas actividades inclúan infraestruturas. Indicar as infraestruturas 
que compoñen o proxecto, xustificando a necesidade destas e a súa contribución aos 
obxectivos do proxecto. No caso de que no proxecto non haxa infraestruturas indicar 
“Non aplicable”. 
 
INFRAESTRUTURA 
Denominación da 
infraestrutura 

NON APLICABLE 
Non se realizarán investimentos en infraestruras 

Actividade Actividade do proxecto  na que se desenvolverá a infraestrutura 
Beneficiario/s que 
participan 

 

Data inicio  
Data fin  
Descrición e obxectivo da infraestrutura. Indicar a infraestrutura, incluíndo as 
especificacións técnicas que se consideren de interese, e indicando a actividade na que se 
inclúe e o obxectivo da mesma. Indicar tamén o beneficiario que a realizará e como (medios 
propios, contratación con terceiros....). Describir a situación da infraestrutura no momento 
da presentación da solicitude.  
 
 
 

Xustificación da necesidade da infraestrutura para acadar os obxectivos e resultados do 
proxecto.  
 
 
 

Localización 
 
 
Documentación da infraestrutura. Citar a normativa de carácter sectorial que afecta á 
infraestrutura. Incluír unha lista de permisos e requisitos técnicos esixidos para a execución 
da infraestrutura segundo a normativa aplicable.  
 
 
Propiedade. Indicar a quen pertence o terreo no que se ubicará a infraestrutura e quen 
conservará a propiedade ao final do proxecto. Indicar quen se ocupará do mantemento da 
infraestrutura e como se levará a cabo.  
 
 
Resultados esperados (descrición, cuantificación e data prevista de obtención): indicar os 
resultados que se espera obter coa execución da infraestrutura. Sinale os aspectos 
innovadores, no seu caso. Sinale os aspectos que sexan transferibles, no seu caso. 
 
 
 

Indicar quen será o/s beneficiario/s dos resultados da infraestrutura ou que farán uso da 
mesma.  
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1.12 Que actividades será necesario subcontratar polo beneficiario?.  
 
Para cada contratación de servizos externos previstas, xustifique a necesidade de 
levar a cabo dita contratación. No caso de que non se prevea realizar contratacións 
externas, indicar “Non aplicable” 
O desenvolvemento do proxecto en si precisa dunha adicación de persoal e tempo que non se poden 
asumir exclusivamente coa persoal propio dos GALP. Estamos a falar das actividades de proxecto e de 
comunicación fundamentalmente. É por isto, que se necesita unha asistencia técnica  especializada en 
traballos de animación e captación, así como de formación e apoio no emprendemento e asesoramento 
dirixido á muller. Por outro lado, tamén se necesita o coñecemento dunha asistencia técnica especializada 
para o deseño de imaxe e de contidos, así como dos diferentes soportes (web, redes sociais,...) de 
comunicación. 
 

1.13 O proxecto localizarase nunha área que forma parte da Rede Natura 2000?  

 
SI  NON  
 
En caso afirmativo, indique cal. 
 
 
 
 

1.14 Para o desenvolvemento do proxecto é necesaria a declaración de impacto 
ambiental?  

 
SI  NON  
 
En caso afirmativo, describa as actuacións necesarias para a súa tramitación. 
 
 
 
 
 

7 SISTEMA DE SEGUIMENTO  

 
1.15 Cál é o procedemento para realizar o seguimento do proxecto e das actividades 

previstas?.  
 
Describa o procedemento para realizar o seguimento e monitorización do proxecto, 
tendo en conta os obxectivos e actividades previstas, así como o calendario 
establecido. O sistema debe permitir detectar desviacións e aplicar medidas 
correctivas.  
 
 
 
- Comité de dirección formado polos representantes dos diferentes GALPs – Actividades de coordinación 
segundo o Acordo de colaboración.  
- Comité de seguimento formado polos xerentes dos GALPs – Actividades de xestión.  
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8 CRONOGRAMA 

1.16 Cal é o cronograma do proxecto dende o inicio ata a posta en funcionamento da actividade?  

 A estimación temporal de duración do proxecto é de doce meses. 

 Meses de execución 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividades de proxecto (AP) 

AP1. Traballos de campo             

AP2. Encontros locais             

AP3. Laboratorio             

AP4. Programa acompañamento emprendedores             

AP5. Programa asociacionismo             

AP6. Encontro final             

Actividades de xestión (AX) 

AX1. Constitución GCS             

AX2. Reunión periódica             

Actividades de comunicación (AC)  

AC1. Imaxe de proxecto             

AC2. Xestión de medios             
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AC3 Comunicación en Web e redes             

AC4. Portal Web             

AC5. Apoio no proceso de contidos e sistematización de información             

 

1.17 Identifique os posibles riscos e as solucións propostas que poidan xurdir durante a execución das diferentes fases do proxecto. 

 
RISCOS SOLUCIÓNS 

 
1.Aparición de novos socios 
2Desxustes orzamentarios 
 
3. Incumprimento de prazos.  
 

1. Reasinación de tarefas e alcance das actividades.  
 
2. Revisión pediódica da execución de orzamentaria e reasignación de 
fondos 
 
3. Aplicáronse marxes de seguridade na elaboración do cronograma que 
permitirá futuros axustes do prazo de execución.  
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9 ORZAMENTO DO PROXECTO POR ACTIVIDADES E 
SOLICITANTE/S-BENEFICIARIO/S 

O orzamento global do proxecto ascende á 136.125,00 euros. As actividades a desenvolver 
distribúense uniformemente entre os GALP beneficiarios, correspondéndolle a cada un a cantidade 
de 22.687,50€. O reparto de actividades é o mesmo en todos os GALP, compartindo as actividades 
que se realizan conxuntamente.  
 
O orzamento que se reflicte nas fichas sería individualizado por GALP. 

SOLICITANTE 1 GALP 
Actividade de 

proxecto    

CONCEPTOS POR  
ACTIVIDADE E 
SOLICITANTE 

INVESTIMENTO OU GASTO REALIZADO Orzamento 
sen IVE 

Orzamento con 
IVE 

Investimentos Concepto subconceptos   
Obras Construción ou 

rehabilitación 
 

0,00 0,00 

Infraestruturas  0,00 0,00 
Acondicionamento do 
contorno 

 
0,00 0,00 

Outros (especificar)  0,00 0,00 
Materiais e 
equipamento 

Maquinaria  0,00 0,00 
Materiais  0,00 0,00 
Equipamento  0,00 0,00 
Mobiliario  0,00 0,00 
Outros 
(especificar:______) 

 
0,00 0,00 

Outros 
investimentos 

Audiovisual e 
comunicacións 

 
0,00 0,00 

Outros 
(especificar:_______) 

 
0,00 0,00 

    
Gastos Concepto    
Estudos e traballos 
técnicos 

Estudos e traballos 
técnicos 

AP1. Traballos de campo 2.000,00 2.420,00 
AP2. Encontros locais 2.300,00 2.783,00 

Asistencia técnica AP3. Laboratorio 2.150,00 2.601,50 
AP4. Programa acompañamento 
emprendedores 4.200,00 5.082,00 

AP5. Programa asociacionismo 2.900,00 3.509,00 
Outros (especificar: 
Evento) 

AP6. Encontro final e constitución 
de rede 
 

340,00 411,40 

Formación Alugueiro de locais  0,00 0,00 
Docentes  0,00 0,00 
Material formativo e 
didáctico 

AP4. Programa acompañamento 
emprendedores 500,00 605,00 

AP5. Programa asociacionismo 400,00 484,00 
Publicidade e 
comunicación 

Publicidade en medios  0,00 0,00 
Material divulgativo  0,00 0,00 
Internet/web  0,00 0,00 
Publicacións  0,00 0,00 
Outros 
(especificar:_______) 

 
0,00 0,00 

Outros gastos Especificar  0,00 0,00 



 
 
 

 

4

SOLICITANTE 1 GALP 
Actividade de 

proxecto    

CONCEPTOS POR  
ACTIVIDADE E 
SOLICITANTE 

INVESTIMENTO OU GASTO REALIZADO Orzamento 
sen IVE 

Orzamento con 
IVE 

Persoal * 
Viaxes e desprazamentos** 
IMPORTE TOTAL 14.790,00 17.895,90 

 
Nota: o IVE é gasto elixible só para as entidades que non poden recuperalo 
*segundo táboa adxunta **segundo táboa adxunta 

SOLICITANTE 1 GALP 
Actividades de 

xestión    

CONCEPTOS POR  
ACTIVIDADE E 
SOLICITANTE 

INVESTIMENTO OU GASTO REALIZADO Orzamento 
sen IVE 

Orzamento con 
IVE 

Investimentos Concepto subconceptos   
Obras Construción ou 

rehabilitación 
 

0,00 0,00 

Infraestruturas  0,00 0,00 
Acondicionamento do 
contorno 

 
0,00 0,00 

Outros (especificar)  0,00 0,00 
Materiais e 
equipamento 

Maquinaria  0,00 0,00 
Materiais  0,00 0,00 
Equipamento  0,00 0,00 
Mobiliario  0,00 0,00 
Outros 
(especificar:______) 

 
0,00 0,00 

Outros 
investimentos 

Audiovisual e 
comunicacións 

 
0,00 0,00 

Outros 
(especificar:_______) 

 
0,00 0,00 

    
Gastos Concepto    
Estudos e traballos 
técnicos 

Estudos e traballos 
técnicos  0,00 0,00 

Asistencia técnica  0,00 0,00 

Outros (especificar: 
Evento) 

AX1. Constitución GCS 100,00 121,00 
AX2. Reunión periódica 300,00 363,00 

Formación Alugueiro de locais  0,00 0,00 
Docentes  0,00 0,00 
Material formativo e 
didáctico 

 0,00 0,00 
 0,00 0,00 

Publicidade e 
comunicación 

Publicidade en medios  0,00 0,00 
Material divulgativo  0,00 0,00 
Internet/web  0,00 0,00 
Publicacións  0,00 0,00 
Outros 
(especificar:_______) 

 
0,00 0,00 

Outros gastos Especificar  0,00 0,00 
Persoal * 
Viaxes e desprazamentos** 
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SOLICITANTE 1 GALP 
Actividades de 

xestión    

CONCEPTOS POR  
ACTIVIDADE E 
SOLICITANTE 

INVESTIMENTO OU GASTO REALIZADO Orzamento 
sen IVE 

Orzamento con 
IVE 

IMPORTE TOTAL 400,00 484,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITANTE 1 GALP 
Actividades de 
comunicación    

CONCEPTOS POR  
ACTIVIDADE E 
SOLICITANTE 

INVESTIMENTO OU GASTO REALIZADO Orzamento 
sen IVE 

Orzamento 
con IVE 

Investimentos Concepto subconceptos   
Obras Construción ou 

rehabilitación 
 

0,00 0,00 

Infraestruturas  0,00 0,00 
Acondicionamento do 
contorno 

 
0,00 0,00 

Outros (especificar)  0,00 0,00 
Materiais e 
equipamento 

Maquinaria  0,00 0,00 
Materiais  0,00 0,00 
Equipamento  0,00 0,00 
Mobiliario  0,00 0,00 
Outros 
(especificar:______) 

 
0,00 0,00 

Outros 
investimentos 

Audiovisual e 
comunicacións AC1. Imaxe de proxecto 480,00 0,00 

Outros 
(especificar:_______) 

AC4. Portal Web (Inclúe 5 anos 
mantemento, dominio e hosting) 1.200,00 0,00 

    
Gastos Concepto    
Estudos e traballos 
técnicos 

Estudos e traballos 
técnicos  0,00 0,00 

Asistencia técnica  0,00 0,00 

Outros (especificar:) AC5. Apoio no proceso de contidos e 
sistematización de información 
 

570,00 689,70 

Formación Alugueiro de locais  0,00 0,00 
Docentes  0,00 0,00 
Material formativo e 
didáctico  0,00 0,00 

Publicidade e 
comunicación 

Publicidade en medios  0,00 0,00 
Material divulgativo  0,00 0,00 
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SOLICITANTE 1 GALP 
Actividades de 
comunicación    

CONCEPTOS POR  
ACTIVIDADE E 
SOLICITANTE 

INVESTIMENTO OU GASTO REALIZADO Orzamento 
sen IVE 

Orzamento 
con IVE 

Internet/web AC3 Comunicación en Web e redes 
 560,00 677,60 

Publicacións  0,00 0,00 
Outros 
(especificar:_______) 

AC2. Xestión de medios 
 

750,00 907,50 

Outros gastos Especificar  0,00 0,00 
Persoal * 
Viaxes e desprazamentos** 
IMPORTE TOTAL 3.560,00 4.307,60 
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SOLICITANTE 1  

ACTIVIDADE 1  

DENOMINACIÓN DO 
POSTO PERSOAL 

CONTRATADO 
TITULACIÓN 

SALARIO 
BRUTO 

MENSUAL 

SEGURIDADE 
SOCIAL 

MENSUAL 

CUSTO TOTAL 
MENSUAL 

N.º  
PERSOAS 

DURACIÓN DO 
CONTRATO 

CUSTO TOTAL 
SUBVENCIONABLE 

CUSTO TOTAL 
CONTRATACIÓN 

PERSOAL 

         

        
 

Total   

 

SOLICITANTE 1  

ACTIVIDADE 1  

Nº desprazamento Desprazamentos previstos Nº persoas Custe medio (€) Custe total (€) 

     
     
     

Total  

 
Cubrirase a seguinte táboa final do proxecto: 
 

 ORZAMENTO SEN IVE ORZAMENTO CON IVE 
ORZAMENTO TOTAL DO PROXECTO 18.750,00 € 22.687,50 € 
% DE SUBVENCIÓN SOLICITADA 100,0% 100,0% 
IMPORTE TOTAL DA SUBVENCIÓN 18.750,00 € 22.687,50 € 
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10 RESUMO DO GASTO ELEXIBLE DE CADA BENEFICIARIO 

GASTO TOTAL 22.687,50 € 
BENEFICIARIO TIPO 

GASTO ELEGIBLE 22.687,50 € 
 
BENEFICIARIO TIPO  
GASTO ELEXIBLE AP AX AC TOTAL % 
Investimentos 0,00 0,00 2.032,80 2.032,80 9,0% 
Gastos traballos técnicos 16.806,90 484,00 689,70 17.980,60 79,3% 
Gastos formación 1.089,00 0,00 0,00 1.089,00 4,8% 
Gastos comunicación 0,00 0,00 1.585,10 1.585,10 7,0% 
Persoal contratado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 
Viaxes e desprazamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

TOTAL 17.895,90 484,00 4.307,60 22.687,50 100,0% 
TOTAL % 78,9% 2,1% 19,0% 100,0% - 

 
 
GASTO ELEXIBLE 2017 2018 TOTAL % 
Investimentos 1.524,60 508,20 2.032,80 9,0% 
Gastos traballos técnicos 13.485,45 4.495,15 17.980,60 79,3% 
Gastos formación 816,75 272,25 1.089,00 4,8% 
Gastos comunicación 1.188,83 396,28 1.585,10 7,0% 
Persoal 0,00 0,00 0,00 0,0% 
Viaxes e desprazamentos 0,00 0,00 0,00 0,0% 

TOTAL 17.015,63 5.671,88 22.687,50 100,0% 
TOTAL % 75,0% 25,0% 100,0% - 

 
ACTIVIDADES Título da actividade 
AP Actividades do proxecto 
AX Actividades de xestión 
AC Actividades de comunicación 
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11 GASTO ELEXIBLE DO PROXECTO POR CATEGORIA DE GASTO, ACTIVIDADE E ANUALIDADE 

 
GASTO ELEXIBLE AP AX AC TOTAL % 
Investimentos 0,00 0,00 12.196,80 12.196,80 9,0% 
Gastos traballos técnicos 100.841,40 2.904,00 4.138,20 107.883,60 79,3% 
Gastos formación 6.534,00 0,00 0,00 6.534,00 4,8% 
Gastos comunicación 0,00 0,00 9.510,60 9.510,60 7,0% 
Persoal contratado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 
Viaxes e desprazamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

TOTAL 107.375,40 2.904,00 25.845,60 136.125,00 100,0% 
TOTAL % 78,9% 2,1% 19,0% 100,0% - 

 
 
GASTO ELEXIBLE 2016 2017 TOTAL % 
Investimentos 9.147,60 3.049,20 12.196,80 9,0% 
Gastos traballos técnicos 80.912,70 26.970,90 107.883,60 79,3% 
Gastos formación 4.900,50 1.633,50 6.534,00 4,8% 
Gastos comunicación 7.132,95 2.377,65 9.510,60 7,0% 
Persoal 0,00 0,00 0,00 0,0% 
Viaxes e desprazamentos 0,00 0,00 0,00 0,0% 

TOTAL 102.093,75 34.031,25 136.125,00 100,0% 
TOTAL % 75,0% 25,0% 100,0% - 

 
 
ACTIVIDADES Título da actividade 
AP Actividades do proxecto 
AX Actividades de xestión 
AC Actividades de comunicación 
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12 GASTO ELEXIBLE POR CATEGORIA DE GASTO, ACTIVIDADE, ANUALIDADE E BENEFICIARIO 

CATEGORIA DE GASTO B1 B2 B3 B4 B5 B6 TOTAL % 
Investimentos 2.032,80 2.032,80 2.032,80 2.032,80 2.032,80 2.032,80 12.196,80 9,0% 
Gastos traballos técnicos 17.980,60 17.980,60 17.980,60 17.980,60 17.980,60 17.980,60 107.883,60 79,3% 
Gastos formación 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 1.089,00 6.534,00 4,8% 
Gastos comunicación 1.585,10 1.585,10 1.585,10 1.585,10 1.585,10 1.585,10 9.510,60 7,0% 
Persoal contratado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 
Viaxes e desprazamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0% 

TOTAL 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 136.125,00 100,0% 
TOTAL % 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0%  

 
 
ACTIVIDADE B1 B2 B3 B4 B5 B6 TOTAL % 
AP 17.895,90 17.895,90 17.895,90 17.895,90 17.895,90 17.895,90 107.375,40 78,9% 
AX 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 484,00 2.904,00 2,1% 
AC 4.307,60 4.307,60 4.307,60 4.307,60 4.307,60 4.307,60 25.845,60 19,0% 

TOTAL 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 136.125,00 100,0% 
TOTAL % 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0% - 

 
 
ANUALIDADE B1 B2 B3 B4 B5 B6 TOTAL % 
2016 17.015,63 17.015,63 17.015,63 17.015,63 17.015,63 17.015,63 102.093,75 75,0% 
2017 5.671,88 5.671,88 5.671,88 5.671,88 5.671,88 5.671,88 34.031,25 25,0% 

TOTAL 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 22.687,50 136.125,00 100,0% 
TOTAL % 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0% - 

 
 
ACTIVIDADES Título da actividade 
AP Actividades do proxecto 
AX Actividades de xestión 
AC Actividades de comunicación 
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BENEFICIARIOS  
B1 GALP Ría de Pontevedra 
B2 GALP Ría de Vigo-A Guarda 
B3 GALP Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia Costa Sostible 
B4 GALP Ría de Arousa 
B5 GALP Golfo Artabro Norte 
B6 GALP Costa da Morte 
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13 CADRO DE FINANCIAMENTO DO PROXECTO 

BENEFICIARIO 
COSTE 
TOTAL 

SUBVENCIÓN 
SOLICITADA FEMP 

OUTRAS 
SUBVENCIÓNS 

PÚBLICAS 

ACHEGA DA 
ENTIDADE 

OUTRA ACHEGAS 
PRIVADAS 

B1 22.687,50 22.687,50    

B2 22.687,50 22.687,50    

B3 22.687,50 22.687,50    

B4 22.687,50 22.687,50    

B5 22.687,50 22.687,50    

B6 22.687,50 22.687,50    

TOTAL 136.125,00 136.125,00    

% 100,0% 100,0%    

 
 
 
Xustificación 
 
Debe describirse o plan de financiamento ata a recepción da axuda, así como a dispoñibilidade de fondos e o compromiso de cofinanciamento 
en caso de non recibir toda a axuda solicitada. 
 
 
 
 



 

 

14 DECLARACIÓN/S RESPONSABLE/S DO/S SOLICITANTE/S 

 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
SOLICITANTE 1 
 
 
D.ª/D.José Antonio Gómez Castro DNI35 245 319 G en representación de Grupo de 
Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra NIF G-36593606 en relación 
coa actividade para a que solicitou a subvención ao abeiro da convocatoria da axuda, 
DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE QUE  
 
1. Os datos reflectidos na presente memoria, así como a documentación que 

acompaña a solicitude da axuda, son certos. 
 

2. O proxecto respeta a igualdade de oportunidades e non discriminación en non 
produce impacto negativo no medio ambiente. 

 
3. O proxecto é coherente coa lexislación e política europea, nacional e autonómica. 
 
4. Se compromente/n a respetar no desenvolvemento de todas as accións a normativa 

europea, nacional e autonómica. 
 
RMA DEL BENEFICIARIO PRINCIPAL 
(sinatura e selo polo solicitante/representante no caso de proxectos conxuntos) 
 
 

 
 
Asdo: José Antonio Gómez Castro 
Cargo presidente 
DNI 35245319 - G 
 
 


