








 

 

 

 

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% 

GALP1-204. Valorización da actividade pesqueira e marisqueira e dos seus espazos extractivos 

no litoral de Cedeira. Cedeira Mar. 

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 

5 

4 

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 

 

6 

 

4 

2 

 

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 

 

10 

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 67 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% 

GALP1-201- Valorización da actividade mariñeira a través dos espazos litorais e das prácticas 

deportivas acuáticas nos municipios de Ares e Valdoviño. Ares e Valdoviño no mar 

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 

 

 

7 

3 

4 

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 

 

6 

 

4 

3 

 

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 

 

10 

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 65 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% 

GALP1-200 Definición, deseño e implementación de rutas tematizadas para a promoción do 

patrimonio mariñeiro do Concello de Burela. Burela Descobre 

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 

 

4 

5 

6 

 

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 

6 

 

2 

2 

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 

 

10 

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 63 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% 

GALP1-199. Definición, deseño e implementación de rutas tematizadas para a promoción do 

patrimonio mariñeiro do Concello de Cedeira. Cedeira Mariñeira 

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 

 

4 

5 

6 

 

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 

6 

 

2 

2 

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 

 

10 

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 63 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% 

GALP1-198. Melloras en Hixiene, seguridade e trazabilidade 

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 

6 

0 

 

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 

10 

0 

0 

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 

 

10 

5 

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 

 

5 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no 
plan económico  

TOTAL 60 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% 

GALP1-207 Xeración de contidos turísticos e de soportes de sinalización para o trazado no 

concello de Valdoviño do camiño vello a Santo André de Teixido- Camiño a Teixido 

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 

 

 

7 

3 

3 

3 

 

 

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 

6 

4 

4 

 

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 

10 

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 60 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% 

GALP1-205.- “MENS SANA IN CORPORE SANO” PORQUE COMO PEIXE 

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 

5 

1 

4 

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 

6 

1 

0 

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 

 

10 

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 

 

5 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no 
plan económico  

TOTAL 60 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% 

GALP1-196 “Sabores do mar, saboreando a vida” 

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 

 

5 

2 

0 

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 

5 

0 

0 

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 

 

5 

5 

 

Segundo se detalla na memoria e no 
plan económico 

TOTAL 55 FINANCIAMENTO: 90 % 

 



 

 

 

 

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% 

GALP1-206-XXIX Xornadas técnicas e XXIII Encontro Empresarial 

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 

 

4 

2 

2 

4 

 

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 

 

5 

4 

0 

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 

 

5 

0 

Segundo se detalla na memoria e no 
plan económico 

TOTAL 51 FINANCIAMENTO: 90 % 

 



 

 

 

 

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% 

GALP1-203- Promoción e melloras sistema elaboración conservas Faro de Burela. 

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 

 

8 

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 

3 

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 

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 

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: 

 

 

0 

 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 



 

 

 

 

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                                              2 
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85% 

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 

TOTAL 50 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% 

GALP1-202- Mellora dos recursos loxísticos. 

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 

4 

2 

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 

2 

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 

8 

 

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 

 

 

0 

 

0 

Segundo se detalla na memoria e no plan 
económico 



 

 

 

 

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

TOTAL 41 FINANCIAMENTO: 45% 

 
 
 




