
Mirando polo mar

Guía da estratexia de 
desenvolvemento local 

participativo (EDLP)



Que utilidade ten?

A EDLP será o documento que estableza como impulsar e implementar  
iniciativas empresariais, medioambientais, culturais e sociais incluídas nun 
marco de liñas de actuación que permitan  impulsar a competitividade do 
territorio, procurando un crecemento económico sostible, equitativo, inclusivo e 
xerador de emprego que mellore a calidade de vida da cidadanía e que, á súa vez, 
contribúan aos obxectivos no Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de 

Acuicultura (FEMPA).

Que é a EDLP “Mirando polo mar” do
GALP costa da morte?

A Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) é un 
documento baseado nos recursos e nas necesidades do territorio e 
cuantificado con obxectivos. Contou para o seu deseño coa 
participación de organizacións públicas e privadas implantadas no 
territorio, vinculadas aos seguintes sectores: pesqueiro, social, 
económico e público.

No caso do GALP Costa da Morte, será o documento que estableza que 
accións e proxectos son máis axeitados para o desenvolvemento do 
territorio, conformado polos concellos de Cabana de Bergantiños, 
Camariñas, Carballo, A Laracha, Laxe, Malpica, Muxía, Ponteceso e 
Vimianzo.
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Que obxectivos persegue?

A EDLP “Mirando polo mar” do GALP Costa da Morte persegue os 
seguintes seis obxectivos estratéxicos:

Que obxectivos persegue?

A EDLP “Mirando polo mar” do GALP Costa da Morte persegue os 
seguintes seis obxectivos estratéxicos:

Aumento do valor, creación de emprego, valoración e 
fomento da participación das mulleres, atracción de 
persoas mozas e promoción da innovación en todas as 
fases da cadea de produción e subministración dos 
produtos da pesca e da acuicultura, e mellora da imaxe 
destes produtos e a actividade produtiva a nivel local 
para a súa incorporación á cultura alimentaria do 
territorio.

.01
Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e 
acuícolas mediante o apoio á diversificación dentro e 
fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe 
permanente e a creación de emprego nas devanditas 
zonas.

.02

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

.03
Fomento do benestar social e do patrimonio cultural das 
zonas pesqueiras e acuícolas, incluído o patrimonio 
cultural pesqueiro, acuícola e marítimo.

.04

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

.05
Cooperación

.06



A continuación detállanse as actuacións seguindo a orde lóxica de obxectivos 
estratéxicos e especí�cos:

Aumento do valor, creación de emprego, valoración e fomento da participación das mulleres, 
atracción de persoas mozas e promoción da innovación en todas as fases da cadea de produción 
e subministración dos produtos da pesca e da acuicultura, e mellora da imaxe destes produtos e a 
actividade produtiva a nivel local para a súa incorporación á cultura alimentaria do territorio

Obxectivo estratéxico 1

Que liñas de actuación recolle a EDLP?

Mantemento da actividade vinculada co mar e incremento
do valor engadido dos produtos pesqueiros

Obxectivo
específico 1.1

Liña 1.1.1: Innovación nos procesos de comercialización, en especial, dos produtos 
da  pesca costeira artesanal

Actuaciones subvencionables

Mellora das canles curtas de comercialización na mesma comarca e/ou venda nas lonxas, en especial, a través da dixitalización 
de procesos

Desenvolvemento de novas canles de comercialización mediante alianzas de produtores para atender novos mercados: mercados 
de proximidade ou centrados en produtos de alto valor engadido

Campañas promocionais dos produtos da pesca costeira artesanal



Promover a incorporación das persoas mozas e a
mellora da capacitación do sector marítimo-pesqueiro

Obxectivo
específico 1.2

Liña 1.2.1: Formación e medidas sociais para as persoas do territorio e, en 
especial, para persoas mozas co fin de incrementar a incorporación a actividades 
no sector da pesca, o marisqueo e a acuicultura, e mellorar a capacitación do 
sector

Actuaciones subvencionables

Incentivos á creación de centros de formación regrada para 
actividades demandadas do sector da pesca, o marisqueo e a 
acuicultura non recollidas nos actuais plans formativos

Formación de persoas mozas para a adquisición de 
competencias, co fin de conseguir a súa profesionalización no 
sector marítimo-pesqueiro

Apoio a incubadoras para o desenvolvemento de proxectos de 
creación de empresas innovadoras por mulleres e persoas 
mozas no sector marítimo-pesqueiro

Liña 1.1.2. Innovación na 
transformación dos produtos da 
pesca, o marisqueo e a acuicultura

Actuaciones subvencionables

Mellora da manipulación, a clasificación e o envasado, e 
incremento do valor engadido dos produtos pesqueiros e os 
seus derivados en todas as fases da cadea de valor

Apoio á innovación para a creación de novos produtos de alto 
valor engadido, o aproveitamento de descartes ou a mellora dos 
procesos de transformación dos produtos pesqueiros

Instalación de sistemas de clasificación de descartes para a 
súa posterior venda

Accións de mellora, fortalecemento ou innovación nas 
actividades relacionadas co tratamento ou procesado de 
plantas mariñas

Accións de mellora, fortalecemento e/ou innovación nas 
industrias auxiliares, que lles dan servizo ao sector pesqueiro 
ou aos orientados á transformación e posta en valor dos 
recursos mariños

Impulso de proxectos de colaboración entre empresas ou co 
ecosistema de I+D+i (centros tecnolóxicos e universidades) 
para o desenvolvemento de novos produtos de alto valor 
engadido

Liña 1.1.3: Mellora da imaxe dos 
produtos da pesca costeira artesanal: 
sostibilidade e rastrexabilidade do 
produto

Actuaciones subvencionables

Implantación de sistemas de rastrexabilidade dos produtos 
(orixe, marca de garantía ambiental, información sobre a 
pegada de carbono ou taxa de retorno enerxética) que lles 
trasladen ao consumidor final e á sociedade en xeral 
información sobre sistemas de xestión sostible da pesca 
costeira artesanal

Campañas de comunicación no contorno dixital dos sistemas 
de xestión sostibles da pesca costeira artesanal

Campañas de comunicación para a concienciación sobre o 
tratamento de descartes

Campañas promocionais en redes sociais e medios dos 
produtos da pesca artesanal e o seus derivados ou 
transformados

Promoción do consumo dos produtos da pesca costeira 
artesanal mediante a comunicación das súas propiedades e a 
súa contribución a unha vida saudable

Formación a persoas mozas en competencias dixitais e 
sostibilidade, aplicables ao sector marítimo-pesqueiro

Introdución de contidos transversais sobre os produtos da 
Costa da Morte en módulos profesionais

Medidas para a adquisición de coñecementos para exercer 
como guías



Fomento da economía azul nas zonas pesqueiras e acuícolas mediante o apoio á diversificación 
dentro e fóra do sector da pesca comercial, a aprendizaxe permanente e a creación de emprego 
nas devanditas zonas.

Obxectivo estratéxico 2

Colaboración con outras actividades vinculadas á
economía azul para o desenvolvemento sostible do
sector pesqueiro

Obxectivo
específico 2.1

Liña 2.1.1: Aplicación de innovacións 
tecnolóxicas aos sectores da pesca, o 
marisqueo e a acu icultura

Actuaciones subvencionables

Aplicación de innovacións tecnolóxicas nos procesos de 
vixilancia, seguimento do medio e dos recursos para a súa 
conservación e a mellora das explotacións no sector da pesca, 
o marisqueo e a acuicultura

Desenvolvemento de sistemas de información orientados á 
concentración da oferta das entidades do territorio e á 
obtención dunha maior concorrencia de clientes (proxectos 
colaborativos) 

Formación e capacitación en tecnoloxías dixitais para a súa 
aplicación no sector marítimo-pesqueiro

Formación en competencias dos profesionais do mar para a 
realización de actividades conexas

Mellora e incremento de sistemas de información e control para 
a toma de decisións no sector pesqueiro

Liña 2.1.2: Mellora da competitividade 
económica e a diversificación das 
zonas costeiras

Actuaciones subvencionables

Creación e paquetización de produtos turísticos e actividades 
relacionadas co mar

Mellora da calidade e a capacidade dos establecementos 
hostaleiros
Apoio e fomento da creación e mellora de espazos temáticos 
do mar (centros cívicos, equipamentos...)

Accións orientadas á visibilización da cultura mariñeira

Accións orientadas ao fomento do emprego e da 
empregabilidade en actividades relacionadas coa 
diversificación do sector pesqueiro e do mar

Medidas para a adquisición de coñecementos para exercer 
como formadoras/es e guías e difusión da cultura mariñeira e 
o patrimonio do territorio

Proxectos de colaboración entre distintos sectores (cultural, 
turístico, restauración...) para pór en valor o patrimonio 
medioambiental e cultural do territorio fóra do período 
estacional



Implantación de sistemas de xeración de enerxía sostible nas 
instalacións pesqueiras e a súa extensión a toda a cadea de 
valor da transformación e comercialización dos produtos da 
pesca e a acuicultura

Estudos e implantación de sistemas de eficiencia enerxética 
nas instalacións pesqueiras e portuarias e industrias auxiliares

Proxectos de desenvolvemento para aplicación das enerxías 
renovables nos procesos de transformación e comercialización 
dos produtos da pesca e a acuicultura

Incorporación de novos sistemas de xeración de enerxía, 
principais ou auxiliares, máis eficientes e que reduzan as 
emisións no procesos de transformación e comercialización 
dos produtos da pesca e da acuicultura

Adquisición de sistemas de conservación e conxelación máis 
eficientes dende o punto de vista enerxético e que melloren a 
calidade do produto nos procesos de transformación e 
comercialización dos produtos da pesca e acuicultura

Redución de emisións de gases de efecto invernadoiroObxectivo
específico 2.2

Liña 2.2.1: Aplicación de enerxías renovables e sistemas de eficiencia enerxética

Actuaciones subvencionables

Promoción de empresas e procesos que xeren novos produtos a 
través da reutilización dos residuos do sector 
marítimo-pesqueiro

Formación e desenvolvemento de campañas en materia de 
sostibilidade medioambiental e economía circular

Desenvolvemento e mellora de sistemas de xestión de residuos 
do territorio e a súa valorización

Formación para a adquisición de competencias vencelladas a 
unha mellora da xestión e conservación dos recursos mariños 
vivos e dos ecosistemas

Apoio a proxectos e colaboracións de entidades de economía 
circular, asociacións de colectivos desfavorecidos e sector 
pesqueiro en actuacións de economía circular e sostibilidade

Implantación de procesos de reciclaxe e redución
de residuos 

Obxectivo
específico 2.3

Liña 2.3.1: Conservación do medio e reciclaxe de residuos ao longo de toda a 
cadea de valor do sector marítimo-pesqueiro

Actuaciones subvencionables



Mellora do benestar socialObxectivo
específico 4.2

Liña 4.2.1. Mellora da calidade de vida da poboación costeira

Actuaciones subvencionables

Medidas de conciliación da vida familiar e laboral que faciliten 
a incorporación da muller ás actividades pesqueiras 
relacionadas co mar en igualdade de condicións

Apoio a proxectos promovidos ou destinados a colectivos 
desfavorecidos e capacitación e mellora da empregabilidade 
destes en actividades relacionadas co mar ou as industrias 
auxiliares

Mellora dos servizos e equipamentos, incluídas ferramentas 
dixitais, destinados á mellora da calidade de vida das familias 
mariñeiras

Medidas de formación e apoio a persoas emprendedoras do 
mar e aceleración de empresas

Reforzo e posta en valor dos elementos medioambientaisObxectivo
específico 4.1

Liña 4.1.1. Recuperación de elementos patrimoniais materiais e inmateriais

Actuaciones subvencionables

Recuperación de elementos patrimoniais do territorio e, en 
especial, do conxunto do xeodestino Costa da Morte

Aplicación das TIC como ferramenta de xeración de contidos e 
difusión, preparación ou interacción durante a visita ao 
xeodestino Costa da Morte

Adaptación dos produtos e elementos da oferta do xeodestino 
para o turismo accesible

Apoio a proxectos de provisión e fornecemento de recursos á 
oferta do xeodestino Costa da Morte

Aplicación das novas tecnoloxías ao sector turístico do 
territorio para a mellora da competitividade, incluído a difusión 
do patrimonio e a cultura mariñeira da zona

Desenvolvemento de actividades baseadas no patrimonio 
cultural que procuren a dinamización do territorio, como as 
accións levadas a cabo en conxunto polos distintos sectores, 
por exemplo, o sector turístico, o cultural, o social, o da 
hostalería e a restauración, e o pesqueiro

Dixitalización do patrimonio cultural con traballos que inclúan 
rexistro, reconstrucións dixitais, difusión ou plans de 
formación, tanto de patrimonio material como inmaterial, 
incluíndo a cultura mariñeira

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

Obxectivo estratéxico 4



Desenvolvemento e mellora de procesos de gobernanzaObxectivo
específico 5.1

Liña 5.1.1: Creación de ferramentas de colaboración para a mellora da gobernanza

Actuaciones subvencionables

Colaboración dentro do propio sector pesqueiro ou con outros sectores, medidas que contribúan á evolución do sector pesqueiro e 
melloren a xestión das explotacións, ou ampliación das competencias

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

Obxectivo estratéxico 5



Cooperación para a mellora da competitividade do
sector pesqueiro e a vertebración do territorio

Obxectivo
específico 6.1

Liña 6.1.1: Conxunto de accións potenciais de colaboración con outros GALP

Actuaciones subvencionables

Promoción do consumo de produtos pesqueiros locais da pesca 
costeira artesanal, do marisqueo e da acuicultura, que garantan 
a súa rastrexabilidade

Proxectos que impliquen a innovación e/ou transformación dos 
recursos e/ou produtos ou subprodutos do mar

Proxectos que reforcen a alimentación saudable: consumo de 
proximidade de produtos do mar ou con produtos do agro

Proxectos de turismo mariñeiro ou pesca e turismo

Proxectos de aproveitamento dos recursos do mar e dos 
residuos xerados nas actividades pesqueiras para novos usos

Promoción da conexión das actividades náuticas (deportivas, 
recreativas, turismo) co sector pesqueiro ou coa posta en valor 
dos recursos do mar

Proxectos de valorización do patrimonio cultural material e 
inmaterial sobre os recursos e a cultura marítimo-pesqueira

Proxectos de posta en valor do contorno ambiental da zona 
costeira, que impliquen o sector ou os produtos pesqueiros

Proxectos que reforcen a economía circular nas actividades 
marítimo-pesqueiras

Proxectos que impliquen a dignificación dos oficios 
(tradicionais e actuais) marítimo-pesqueiros

Proxectos innovadores que incidan no relevo xeracional no 
sector pesqueiro

Proxectos que reforcen o apoderamento das mulleres no 
sector, fomenten o asociacionismo, e melloren as condicións 
de traballo e a súa visibilidade

Proxectos que promovan unha maior vinculación das 
entidades de inclusión social coas actividades 
marítimo-pesqueiras ou o sector pesqueiro

Proxectos que poñan en valor boas prácticas ou intercambio 
de experiencias na execución do Fondo

Proxectos de mellora da gobernanza nas confrarías de 
pescadores e de reforzo do seu liderado na dinamización do 
territorio

Cooperación

Obxectivo estratéxico 6



Que criterios se avalían para a selección dos 
proxectos?
A EDLP “Mirando polo mar” do GALP Costa da Morte persegue os 
seguintes seis obxectivos estratéxicos:
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proxectos?
A EDLP “Mirando polo mar” do GALP Costa da Morte persegue os 
seguintes seis obxectivos estratéxicos:



A intensidade de axuda dependerá da puntuación acadada no proxecto 
presentado, cuxa escala é a seguinte:

Cal é a intensidade da axuda?

(*) Se a operación está vinculada á pesca costeira artesanal e é de interese colectivo e beneficiario colectivo, a axuda 
incrementarase nun 50 %.
(**) Se a operación se leva a cabo por organizacións de pescadores ou beneficiarios colectivos do sector pesqueiro, a axuda 
incrementarase nun 10 %

Para proxectos do sector pesqueiro artesanal: 300 000 € 

Para proxecto de interese  colectivo e beneficiario colectivo promovido polo sector pesqueiro: 250 0000 €

Para proxectos non promovidos polo sector pesqueiro ou promovidos polo sector pesqueiro non artesanal nin de interese e 
beneficiario colectivo: 200 000 € 

Para proxectos suxeitos a regulamentos de exención de axudas de estado: 200 000 €

O importe máximo establecerase en función da tipoloxía do proxecto, tal e como 
se explica a continuación:

Cal é o importe máximo da axuda?



FONDO EUROPEO MARÍTIMO
DE PESCA E ACUICULTURA (FEMPA)


