








 
 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-212.  Proxecto para a posta en valor dos fondos documentais históricos do Concello de Foz. 

CRITERIO DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_2__2 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_3__3 ptos. 

5 

2 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

2. Impacto do proxecto: (máx. 30 ptos.)  

  2.1. Poboación beneficiada polo proxecto e mellora da súa 
calidade de vida_8 

  2.2. Potencialidade para favorecer o xurdimento de novas 
iniciativas empresariais e creación de emprego_6 

  2.3. Incidencia ambiental_8 

  2.4. Incidencia sobre colectivos (mulleres, mocidade ou 
persoas con discapacidade_8 

 

 

8 

 

6 

3 

8 
 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 30 ptos.) 

  3.1. Actividade innovadora: novos produtos ou servizos 
locais_10 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación de 
TICs_10 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de explotación 
dos recursos_10 

 

8 

 

5 

 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

4. Utilización de recursos endóxenos da zona: (máx. 20 
ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da zona_10 

 

5 

10 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto ou 
forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

TOTAL 68 FINANCIAMENTO: 100 % 

 



 
 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-209.  Implementación de novas tecnoloxías de venta online. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

5 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

10 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

 

8 

6 

2 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

10 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

5 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

TOTAL 62 FINANCIAMENTO: 50% 

 



 
 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-213.  Tangram Centro Multidisciplinar. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

3 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

3 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

 

8 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

 

10 

7 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

0 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

4 

 

2 

 

0 

 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

TOTAL 60 FINANCIAMENTO: 50% 

 



 
 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-211.  Mellora da trazabilidade. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

3 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

10 

1 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

 

0 

6 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

10 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

TOTAL 43 FINANCIAMENTO: 45% 

 



 
 

 

 

Prioridade  4. O.T 8. O.E. 4 a) e b) 

                                             Artigo 63 FEMP. Medida 4.1.2. Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP                                              1 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

GALP1-208. Fortalecemento da cadea vertical de distribución. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN PUNTUACIÓN XUSTIFICACIÓN 

1. Viabilidade técnica_5__5 ptos. 

    Viabilidade económica ou financeira_3__5 ptos. 

    Coherencia coa EDLP_5__5 ptos. 

5 

4 

5 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

2. Impacto do proxecto: (máx. 15 ptos.)  

  2.1. Capacidade de arrastre do proxecto_10 

  2.2. Incidencia ambiental_5 

 

9 

3 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

3. Carácter innovador do proxecto: (máx. 20 ptos.) 

  3.1. Novos produtos ou servizos locais_8 

  3.2. Utilización de enerxías renovables e/ou incorporación 
de TICs_6 

  3.3. Innovacións tecnolóxicas e novas formas de 
explotación dos recursos_6 

 

1 

0 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

4. Utilización de factores produtivos da zona: (máx. 
20 ptos.) 

  4.1. Utilización de recursos humanos da zona_10 

  4.2. Utilización de inputs procedentes de empresas da 
zona_10 

 

 

10 

4 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

5. Igualdade de oportunidades: (máx. 10 ptos.) 

  5.1. Proxecto solicitado por unha entidade asociativa_5 

  5.2. Mais do 50 % das persoas que promoven o proxecto 
ou forman parte da entidade promotora son mulleres_5 

 

0 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

6. Incidencia sobre a creación de emprego: (máx. 20 
ptos.) 

  6.1. Volume de empregos xerados: 4 ptos./1 emprego 
directo creado_12 

  6.2. Incidencia sobre colectivos: 

6.2.1. < de 35 anos e > de 45 anos: >/= ao 50% dos 
empregos creados_2 ptos. 

6.2.2. Persoas discapacitadas: >/= ao 25% dos 
empregos creados_3 

6.2.3. Ocupación de mulleres: >/= ao 50% dos 
empregos creados_3 ptos. 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 

TOTAL 41 FINANCIAMENTO: 45% 

 




