
 

Prioridade 4. O.T. 8. O.E. 4 a) e b) Artículo 60.1 e 63 FEMP 

Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP (incluídos os custos de funcionamento e animación) 

Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% e 15% Fondos estatais 

 

Expediente: GALP8-104 

Título do proxecto: GOBERNANZA NA RÍA DE BETANZOS 

Promotor: A.D.R. MARIÑAS BETANZOS 

 

OBXECTIVO XERAL DO PROXECTO 

O obxectivo xera do proxecto é mellorar a gobernanza, identificar os problemas e necesidades 
existentes no eido pesqueiro, medioambiental, e turístico  e ver as necesidades e reto de futuro 
apostando por un modelo de sustentabilidade dos diferentes recursos a través da participación e 
cooperación dos axentes do sector.  
Mediante un estudio da situación do ecosistema socioecolóxico e legal da zona, 3 xornadas – 
seminario, e documento final de conclusións. 

 

RELACIÓN VALORADA DOS INVESTIMENTOS 

 
Investimentos para os que se 

solicita axuda 

Importe 
solicitado 

Importe 
minoración 

Importe 
subvencionable 

Motivo minoración 

Estudo, 3 Xornadas e documento 
final 

10.000,00€ 320,00€ 9.680,00€ 

En base o orzamento 
escollido máis 
económicos dos tres 
presentados ART.12.2g) 
das bases 

SUBTOTAL 10.000,00€ 320,00€ 9.680,00€  

TOTAL 10.000,00€ 320,00€  9.680,00€  
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GALP8-104  Dinamización turística e cultural a través do surf e do paddle surf no Golfo Ártabro Sur. 

 

CRITERIO DE AVALIACIÓN NON PRODUTIVOS PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

0. Criterios excluíntes (min.10 - max. 15 ptos) 
 

En base á memoria e 
ao plan económico  

Viabilidade técnica ptos (5-5) 5 

Viabilidade económica   0 

Viabilidade financeira ptos (2-5) 5 

Coherencia coa EDLP ptos (3-5) 5 

1. Características do territorio onde se promove o 
proxecto (max. 10 ptos)  

En base á memoria e 
ao plan económico  

1.1 Características económicas    4 

1.2 Características demográficas   2 

1.3 Características laborais   1 

2. Caracteristicas da entidade promotora ou 
entidades beneficiarias (max. 25 ptos)  En base á memoria e 

ao plan económico  2.1 Entidades privadas e públicas   5 

2.2 Colectivos que promovan a igualdade 10 

3. Incidencia diferentes factores do territorio             
(max. 25 ptos)  

En base á memoria e 
ao plan económico  

3.1 Aspectos estratéxicos para o territorio 10 

3.2 Aspectos sociais que melloren a calidade de vida 
das poboacións locais. 

10 

3.3 Aspectos da mitigación do cambio climático e 
transición a unha economía de baixas emisións. 

0 

4. Aspectos relacionados coas características do 
proxecto (max. 25 ptos)  

En base á memoria e 
ao plan económico  

4.1 Carácter innovador   7 

4.2 Carácter integrado   5 

4.3 Capacidade de transferencia e capacidade de 
arrastre do proxecto. 

5 

TOTAL 74 
FINANCIAMENTO 

100% 

 


