Criterios de selección e valoración dos proxectos.
Xustificación.
-Segundo a experiencia aportada consideramos necesario establecer
criterios de valoración distintos para os proxectos do Sector Pesqueiro
(Obxectivo Estratéxico 1) e para os demais proxectos (Obxectivos 2, 3, e 4)
xa que consideramos que os aspectos a valorar non deben ser os mesmos
dependendo do obxectivo no que se enmarque o proxecto para a
idoneidade da nosa EDLP.
-Os criterios relativos á valoración do promotor empregados no período
anterior presentas as seguintes deficiencias:
-Nos proxectos Produtivos, os criterios de valoración do promotor
(primacía de determinados colectivos) actúan de xeito negativo:
proxectos de alto interese perden porcentaxe de axuda por non
estar incluídos os promotores nos colectivos favorecidos. Este
factor pasa a ser agora integrado nos criterios adicionais, de xeito
que primen a determinados colectivos sen prexudicar ao resto dos
promotores.
-Nos proxectos non produtivos, os criterio de valoración do tipo
de entidade promotora convértese en innecesario, xa que as
entidades primadas coinciden coas admitidas.
-Compútase o compromiso de establecer unha política de RSC e regúlase
vinculándoo a valoracións obxectivas en base a guías elaboradas polo
GALP. Os criterios establecidos nesta Estratexia para valorar estes criterios
poderán ser modificados unha vez estean aprobadas as Guías por acordo
da Xunta Directiva.
-Compromiso de formación. Valórase o compromiso dos promotores de
participar no plan formativo do GALP que se especifica no Obxectivo Cero
(actuacións de Animación). Para poder xustificar este compromiso o
promotor deberá participar nas accións formativas antes de que
presente a última xustificación do proxecto
-Favorécense os proxectos de colaboración entre institucións e de
ámbito supramunicipal como xeito de potenciar a integración do
territorio e aproveitamento de sinerxías.
-Créanse os Criterios Adicionais, unha puntuación que se superpón ao
límite máximo de puntos. Estes puntos compútanse na suma, pero non
impiden que un promotor cun bo proxecto acade o total da puntuación
sen cumprilos. En todo caso, os criterios de adicionais nunca poderán
supor unha valoración superior ao máximo establecido para cada tipo de
proxecto. Estes criterios regulan a valoración de:
-A condición do promotor.
-Compoñentes específicos de I+D+i.
-Determinados compromisos de carácter social (acceso da muller
a postos directivos, etc.) e medioambiental.
-Os Criterios Adicionais só se aplican se o proxecto acada a puntuación
mínima esixida no Criterios de Valoración xerais.
Puntuación Mínima e Axuda Mínima.
Establécese de seguido a puntuación mínima que deben acadar os proxectos
candidatos para ser admitidos e a porcentaxe de axuda mínima aplicable.
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Produtivos
Obxectivo
Estratéxico
1. Sector Pesqueiro
2. Diversificación
Económica
3. Patrimono Natural e
Cultural
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Non Produtivos

Puntuación
Mínima
25

Axuda
Mínima
35%

Puntuación
Mínima
40

Axuda
Mínima
50%

25

30%

40

50%

Proceso de admisión e valoración.
Criterio de admisión e cualificación.
-O proxecto debe axustarse a unha das Liñas estratéxicas da EDLP.
-O proxectos será cualificado como Produtivo ou Non produtivo
-Proxectos Produtivos. Aqueles que teñen capacidade de xeración
de ingresos.
-Proxectos Non Produtivos. Aqueles que non teñen capacidade de
xeración de ingresos.
-Criterios de exclusión.
-Viabilidade. Serán excluídos todos os proxectos produtivos que
demostren non ser económica, técnica ou financeiramente
viables ou non o acrediten adecuadamente
-Cualificación especial, se procede, de iniciativa vinculada á pesca costeira
artesanal.
-Normativa superior. Os requisitos para a admisión de proxectos virán
determinados polas bases reguladoras da convocatoria de axudas que
aprobe a Consellería do Mar non sendo este aspecto obxecto de
modificación desta EDLP, mentres non se publiquen estas bases no
asesoramento a promotores aplicaranse os requisitos de admisión do
programa anterior (Grupos de Acción Costeira 2007-2013 / Eixo 4 FEP).

Proxectos NON PRODUTIVOS.
Obxectivo 1 SECTOR PESQUEIRO

Criterio
1. Colaboración entre
entidades (Coxestión)

2. Ámbito territorial de
actuación do proxecto

3. Potencialidade para a
creación de emprego
4.Potencialidade para o
asentamento de novas
iniciativas produtivas
5. Capacidade de
transferencia
6. Posta en valor do
patrimonio natural
marítimo e costeiro

7. Impacto sobre o
territorio
7a. Impacto Económico

VALORACIÓN DO PROXECTO
Máx. Aplicación
5
5
5 ou máis entidades promotoras da
iniciativa.
3
3 entidades promotoras da iniciativa.
2
2 entidades promotoras da iniciativa.
8
8
Afecta aos 9 municipios ou beneficia
directamente aos membros de todas as
confrarías.
6
Afecta a 3 ou máis municipios ou beneficia
directamente aos membros de 3 ou más
confrarías.
3
Afecta a 2 municipios ou beneficia
directamente aos membros de 2 confrarías.
4
Ten repercusión indirecta e estimable na
creación ou mellora do emprego.
8
Crea infraestruturas, equipamentos ou
servizos de interese para negocios da zona
ou para asentamento de novos negocios
fomentados pola EDLP.
5
Valorarase a capacidade para ser
transferido noutro municipio ou fóra do
territorio.
10
10 A actuación supón un labor de
recuperación, mantemento, posta en valor
ou conservación do patrimonio .
5 A actuación afecta, polo menos nun 75%, a
bens ou zonas situados nos primeiros 150 m
da franxa litoral, ou ao mar.
30
Puntos acumulables.
10

A actividade xerada ten incidencia en
sectores da pesca estratéxicos para a zona
ou promovidos pola EDLP: comercialización,
distribución, transformación, investigación,
capacitación; ou turismo mariñeiro.

7b. Impacto Social

10

Implica a mellora da calidade de vida pola
prestación de novos servizos aos
profesionais do mar ou mellora substancial
dos existentes (no municipio ou ámbito de
aplicación do proxecto se é superior).

7c. Impacto Cultural

5

Posta en valor de elementos tanxibles ou
intanxibles da cultura mariñeira.
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7d. Impacto
Medioambiental
8. Carácter innovador

230

9. Adecuación do
proxecto á Estratexia de
Sostibilidade do GALP
9a. Adecuación do
proxecto ás Directrices
de Paisaxe e Medio
Ambiente
9b. Adecuación do
proxecto ás Directrices
de Adaptabilidade
9c. Adecuación do
proxecto ás Directrices
de RSC
Máximo valoración

5
3

Único no ámbito territorial do GALP.
Non é único pero ten elementos claramente
diferenciadores.
Puntos acumulables.

12

Valoración segundo as Directrices.

5

Valoración segundo as Directrices.

8

Valoración segundo as Directrices.

25

100

B. Foméntase a participación
da muller na toma de
decisións
C. Adopción de medidas para
a utilización de subprodutos,
descartes e residuos

Máximo adicional

Incidencia positiva do proxecto nos espazos
naturais protexidos.

5

Criterio
A. O proxecto ten unha
compoñente I+d+i

D. Supón o aproveitamento
de infraestruturas ociosas
nos portos

5

CRITERIOS ADICIONAIS
Máx.
Aplicación
20
20 Máis do 66% do orzamento está dedicado a
I+D+i.
10 Entre 33-66% do orzamento está dedicado
a I+D+i.
5 Entre 0,5-33% do orzamento está dedicado
a I+D+i.
5
Aplicación obxectiva.O órgano máximo de
dirección está ocupado por unha muller ou
no órgano máximo de dirección colectiva
hai un mínimo de 40% de mulleres.
10
Apliación obxectiva. A iniciativa implica o
aproveitamento de descartes, especies
pouco explotadas, supbrodutos ou residuos
da pesca.
10
Se a iniciativa significa a adecuación dun
espazo ou infraestrutura non usados, para
unha actividade ou servizo novo no
prestado polo beneficiario.
45

Proxectos NON PRODUTIVOS
Obxectivos 2 e 3. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA E PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL

Criterio
1. Colaboración entre
entidades (Coxestión)

2. Ámbito de actuación
do proxecto

3. Potencialidade para a
creación de emprego
4. Potencialidade para o
asentamento de novas
iniciativas produtivas
5. Taxa de valor
engadido

6. Posta en valor do
patrimonio natural
marítimo e costeiro

7. Impacto sobre o
territorio
7a. Impacto Económico

VALORACIÓN PROXECTO
Máx. Aplicación
5
5
4 ou máis entidades promotoras da
iniciativa.
3
3 entidades promotoras da iniciativa.
2
2 entidades promotoras da iniciativa.
8
8
Afecta aos 9 municipios do territorio.
6
Afecta a un mínimo de 3 municipios do
territorio.
3
Afecta a 2 municipios do territorio.
4
Ten repercusión indirecta e estimable na
creación ou mellora do emprego.
10
Crea infraestruturas, equipamentos ou
servizos de interese para negocios da zona
ou para o asentamento de novos negocios
fomentados pola EDLP.
8
Puntos acumulables.
2
Contribúe a diversificación da oferta local.
2
Xera vínculos con outras empresas locais ou
do territorio.
2
Supón a posta en valor do patrimonio
cultural.
2
Supón a posta en valor ou o aproveitamento
de recursos endóxenos.
10
10
A actuación supón un labor de
recuperación, mantemento, posta en valor
ou conservación do patrimonio.
5
A actuación afecta, polo menos nun 75%, a
bens ou zonas situados nos primeiros 150 m
da franxa litoral, ou ao mar.
30
Puntos acumulables.
10

A actividade xerada ten incidencia en
sectores da pesca estratéxicos para a zona
ou promovidos pola EDLP: comercialización,
distribución, transformación, investigación,
capacitación; ou no turismo mariñeiro.

7b. Impacto Social

10

Implica a mellora da calidade de vida pola
prestación de novos servizos aos
profesionais do mar ou mellora substancial
dos existentes (no municipio ou ámbito de
aplicación do proxecto se é superior).

7c. Impacto Cultural

5

Posta en valor de elementos tanxibles ou
intanxibles da cultura mariñeira.
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7d. Impacto
Medioambiental
8. Carácter innovador

5
5
5

3
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9. Adecuación do
proxecto á Estratexia de
Sostibilidade do GALP
9a. Adecuación do
proxecto ás Directrices
de Paisaxe e Medio
Ambiente
9b. Adecuación do
proxecto ás Directrices
de Adaptabilidade
9b. Adecuación do
proxecto ás Directrices
de RSC
Máximo valoración

Criterio
Contribúe ao
potenciamento
e promoción dos
Xeodestinos do territorio
Máximo adicional

20

Incidencia positiva do proxecto nos espazos
naturais protexidos.
Puntos acumulables.
Único no territorio GALP: novos produtos e
servizos, novos procesos produtivos e de
prestación de servizos máis eficientes,
especial aplicación das TIC.
É único no municipio pero non no territorio
GALP (conforme ao criterio anterior) ou non
é único pero ten elementos diferenciadores.
Puntos acumulables.

10

Valoración segundo as Directrices.

5

Valoración segundo as Directrices.

5

Valoración segundo as Directrices.

100

CRITERIOS ADICIONAIS
Máx. Aplicación
15

15

Proxectos PRODUTIVOS
Obxectivo 1. SECTOR PESQUEIRO
VALORACIÓN PROXECTO
Criterio
Máx.
Emprego: Máximo 20 puntos.

Aplicación

1. Creación de emprego

Relación investimento/emprego
9 Relación superior ou igual 60.000 e inferior a
120.000. 3 puntos por cada posto cun máximo
de 9.
6 Relación superior ou igual a 120.000 e inferior a
240.0000. 2 puntos por cada posto cun máximo
de 6.
3 Relación Superior ou igual a 240.000. 1 punto
por cada posto cun máximo de 3.
1 punto por cada posto ata un máximo de 2.

9

2. Emprego a colectivos
desfavorecidos
3. Modalidade de
contratación
4. Creación de emprego
vinculado ao sector
pesqueiro, acuícola e
marisqueiro
5. Creación de emprego
cualificado
Outros criterios.
6. Taxa de valor engadido

2
2
5

2

8

7. Carácter innovador

5

8. Compromiso de
formación

2

9. Contribúe á posta en
valor e fortalecemento da
identidade mariñeira.
10. Adecuación do
proxecto á estratexia de
Sostibilidade do GALP

3

1 punto por cada contrato de calidade ata un
máximo de 2.
2 puntos por cada posto con contrato indefinido
ata un máximo de 5.

1 punto por cada posto con cualificación acorde
coa actividade ata un máximo de 2,
Puntos acumulables.
2 Contribúe ao mantemento da flota artesanal.
2 Incrementa o valor engadido dos produtos
pesqueiros autóctonos.
2 Mellora a comercialización dos produtos
pesqueiros do territorio(.
2 Diminúe os custos de produción no sector
pesqueiro.
Elementos claramente diferenciadores no
territorio.
5 Único no ámbito territorial do GALP.
3 Únicono municipio e limítrofes
1 Non é único pero ten elementos claramente
diferenciadores.
O promotor asume, mediante declaración
expresa, o compromiso de recibir a formación
impartida polo grupo relacionada coa súa
actividade e coa sostibilidade. Dita formación
impartirase antes da última xustificación do
proxecto.
Supón a recuperación e posta en valor da
identidade mariñeira do territorio

12
Puntos acumulables.
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10a. Adecuación do
proxecto ás Directrices de
Paisaxe e Medio Ambiente

6 Valoración segundo as Directrices.

10b. Adecuación do
proxecto ás Directrices de
Adaptabilidade
10c. Adecuación do
proxecto ás Directrices de
RSC
Máximo Valoración

2 Valoración segundo as Directrices.

4 Valoración segundo as Directrices.

50

234
Criterio
A. Primeira iniciativa
empresarial por parte do
promotor ou acreditación
de experiencia en
iniciativas similares.
B. Inclusión en colectivo
específico.

CRITERIOS ADICIONAIS
Máx. Aplicación
2

2

No caso de persoas xurídicas, partirase do 50%
dos socios.
2 O promotor pertence a dous ou máis destes
colectivos.
1 O promotor pertence a un destes colectivos.

*Colectivos específicos: mulleres sempre que estean subrepresentadas na actividade,
mozos, discapacitados, parados de longa duración, maiores de 55 anos, perceptores de
rendas de inserción social e emigrantes retornados.
C. Promotor procedente do
sector pesqueiro, acuícola
ou marisqueiro

6

6 O promotor procede do sector pesqueiro,
acuícola ou marisqueiro.
3 Non procede pero ten vinculación de primeiro
grao.
Máximo adicionais

10

Proxectos PRODUTIVOS
Obxectivos 2 e 3. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA E PATRIMONIO NATURAL E CULTURAL
VALORACIÓN PROXECTO
Criterio
Máx.
Emprego: Máximo 20 puntos.
1. Creación de emprego
9

2. Emprego a colectivos
desfavorecidos
3. Modalidade de
contratación
4. Creación de emprego
vinculado ao sector
pesqueiro, acuícola e
marisqueiro
5. Creación de emprego
cualificado
Outros criterios.
6. Taxa de valor engadido

2
2
2

Aplicación
Relación investimento/emprego.
9 Relación superior ou igual 60.000 e inferior a
120.000. 3 puntos por cada posto cun máximo
de 9.
6 Relación superior ou igual a 120.000 e inferior a
240.0000. 2 puntos por cada posto cun máximo
de 6.
3 Relación superior ou igual a 240.000. 1 punto
por cada posto cun máximo de 3.
1 punto por cada posto ata un máximo de 2.
1 punto pora cada posto con contrato de
calidade ata un máximo de 2.
2 puntos por cada posto con contrato
indefinido.

5

2,5 puntos por cada posto con cualificación
acorde coa actividade ata un máximo de 5.

4

Puntos acumulables.
1 Contribúe á diversificación da oferta local.
2 Xera vínculos con outras empresas locais ou do
territorio.
1 Supón a posta en valor ou aproveitamento de
recursos endóxenos.
Incorpora actividades complementarias á
principal .

7. Incorpora actividades
complementarias á
principal
8. Carácter innovador

3

9. Compromiso de
formación

2

3

Elementos claramente diferenciadores no
territorio.
3 Único no GALP.
2 Único no municipio.
1 Non é único pero ten elementos
diferenciadores.
O promotor asume, mediante declaración
expresa, o compromiso de recibir a formación
impartida polo GALP relacionada coa súa
actividade e coa sostibilidade. Dita formación
impartirase antes da última xustificación do
proxecto.
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10. Contribúe á posta en
valor e fortalecemento da
identidade mariñeira
11. Actúa como elemento
dinamizador no territorio.

3

12. Adecuación do
proxecto á estratexia de
Sostibilidade do GALP
12a. Adecuación do
proxecto ás Directrices de
Paisaxe e Medio Ambiente

12

12b. Adecuación do
proxecto ás Directrices de
Adaptabilidade
12c. Adecuación do
proxecto ás Directrices de
RSC
Máximo valoración

Supón a recuperación e posta en valor do
patrimonio mariñeiro de carácter material ou
inmaterial
Capacidade de xerar soporte e servizos a outras
empresas do territorio.

3

Puntos acumulables.

5 Valoración segundo as Directrices.

5 Valoración segundo as Directrices.

2 Valoración segundo as Directrices.

50

CRITERIOS ADICIONAIS
Criterio
Promotor
A. Primeira iniciativa
empresarial por parte do
promotor ou acreditación
de experiencia en
iniciativas similares.
B. Inclusión en colectivo
específico.

Máx.

Aplicación

2

2

2

No caso de persoas xurídicas, partirase do 50%
dos socios.
2 O promotor pertence a dous ou máis destes
colectivos.
1 O promotor pertence a un destes colectivos.

*Colectivos específicos: mulleres sempre que estean subrepresentadas na actividade,
mozos, discapacitados, parados de longa duración, maiores de 55 anos, perceptores de
rendas de inserción social e emigrantes retornados.
C. Promotor procedente
do sector pesqueiro,
acuícola ou marisqueiro

6

6 O promotor procede do sector pesqueiro,
acuícola ou marisqueiro.
3 Non procede pero ten vinculación de primeiro
grao.
Proxecto.
A. Integración en
MarGalaica

10

Máximo adicionais

20

A empresa ou a actividade resultante intégrase
en MarGalaica e cumpre as especificacións do
Estándar Finisterrae.

Aplicación da puntuación. Porcentaxes de axuda.
Cadro resumo.

Unha vez aplicados os Criterios de Valoración, o proxecto candidato deberá
superar unha puntuación mínima en función do tipo e obxectivo do proxecto.

PRODUTIVOS

NON PRODUTIVOS

Obxect. 1

Obxect. 2
e3

Mín. 25 ptos.

35%

30%

Máx. 50 ptos.

50%

50%

Límites especiais

Obxect. 1

Obxect.
2e3

Min. 40 ptos.

50%

50%

Máx. 80 ptos.

90%

80%

Límites especiais
Ata 100 ptos. e 100% de financiamento

Ata 80 punt. e 80% de financiamento
en proxectos do Obxectivo 1 en operacións
vinculadas á
pesca costeira artesanal.

en proxectos dos Obxectivos 1, 2 e 3 .
A aplicación destas porcentaxes virá
determinada polas características do proxecto
en canto a beneficiario, interese colectivo e
acceso público a resultados.

O seguinte cadro, resume as puntuacións máximas e mínimas, e a porcentaxe de
axuda aplicable.

Proxectos Produtivos. Relación directa.
Para os proxectos Produtivos, a relación entre puntuación e porcentaxe de axuda
é directa a paritr do umbral mínimo.
-Á puntuación mínima esixida lle corresponde un tipo de axuda fixo (35%
no Obxectivo 1, 30% no resto). Á puntuación máxima lle corresponde a
axuda máxima (50% no caso xeral).
-A partir de aí, a relación é proporcional.
Proxectos Non Produtivos. Relación graduada.
Para os proxectos Non Produtivos establécese un ítem intermedio que modula a
relación entre puntos e porcentaxe de axuda.
-Hai un primeiro tramo entre 40 e 80 puntos. Os proxectos valorados
neste rango calculan a súa axuda do seguinte xeito:
-Obxectivo 1. A 40 ptos. lles correspode un 70% de axuda. A 80
ptos. unha axuda do 90%. Apartir e aí calcúlase a porcentaxe
encada caso.
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-Obxectivos 2 e 3. A 40 ptos. lles correspode un 60% de axuda.
A80 ptos. unha axuda do 80%. Apartir e aí calcúlase a porcentaxe
encada caso.
-No segundo tramo (puntuación suprior a 80 ptos.), a valoración calcúlase
con outros umbrais.
-Obxectivo 1. A 80 ptos. lles correspode un 90% de axuda. A 100
ptos. unha axuda do 100%. Apartir e aí calcúlase a porcentaxe
encada caso.
-Obxectivos 2 e 3. A 80 ptos. lles correspode un 80% de axuda.
A100 ptos. unha axuda do 100%. Apartir e aí calcúlase a
porcentaxe encada caso.
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