Baremo
Normas para a xestión da
estratexia de desenvolvemento
local – Parte V

BAREMO

PARTE V: NORMAS PARA A XESTIÓN DA ESTRATEXIA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL
1. BAREMO
Os criterios
riterios para a selección e priorización dos proxectos están contemplados no baremo e as
regras para a asignación das porcentaxes de axuda pública.
pública É un procedemento non
discriminatorio e transparente. En todo caso, os proxectos para poder ser subvencionables
subvencionab
teñen que contar coa verificación favorable do ICE por parte de Agader.
Os requisitos
equisitos de subvencionalidade dos proxectos son os seguintes:
-Viabilidade técnica,
ica, económica e financeira para os proxectos de natureza produtiva;
produt
e
viabilidade técnica e financeira
anceira para os proxectos de natureza non produtiva.
-Adecuación
ión do proxecto á estratexia de desenvolvemento local.
-Axustarse
Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, nacional e autonómica) que resulte de
aplicación para cada tipo de proxecto.
-Ser finalistas na data de xustificación final dos investimentos ou gastos subvencionables que
teñen que cumprir os obxectivos e funcións para os cales foron aprobados os proxectos. Non
serán subvencionables fases dun proxecto que non constitúan unha actividade finalista.
Os rangos de puntuación e as variables ou aspectos concretos considerados no baremo en
cada criterio de selección se determinan de xeito totalmente obxectivo, de modo que os
potenciais beneficiarios teñen pleno coñecemento do que se vai ter en conta para
par avaliar o seu
proxecto.
Se establecen dous baremos diferentes, un para actuacións de natureza produtiva e outro para
actuacións de natureza non produtiva, aínda que as dúas formas de baremación comparten
c
moitos aspectos comúns.

6.1 BAREMO PARA PROXECTOS PRODUTIVOS:
PR
Para as actuacións de natureza produtiva se establece un baremo calculado sobre 100 puntos,
coa seguinte distribución:
a) 25 puntos como máximo para valorar criterios ligados á ubicación xeográfica
xeogr
do
proxecto.
b) 10 puntos como máximo para valorar o criterio de perfil do/a promotor/a.
c) 30 puntos como máximo para valorar criterios na incidencia no emprego do proxecto.
d) 10 puntos como máximo para valorar criterios medio ambientais do proxecto.
e) 25 puntos como máximo para valorar criterios relacionados coa capacidade de arrastre
do proxecto.
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CRITERIOS UBICACIÓN XEOGRÁFICA (25 puntos)
RENDA
DISPOÑIBLE
TAXA OCUPACIÓN
BRUTA POR
2015 CONCELLO
HABITANTE 2009
LOCALIZACIÓN
CONCELLO
PROXECTO (5
LOCALIZACIÓN
puntos)
PROXECTO (5
puntos)

PRODUCTO
INTERIOR BRUTO
POR HABITANTE
2012 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

Inferior a 100
Superior a 200 => 5
habitantes/Km² => 5
puntos
puntos

Inferior ao 47% => 5 Inferior a 10.000
euros => 5 puntos
puntos

Inferior a 10.000
euros => 5 puntos

Entre 100 e 150
Entre a 200 e 175 =>
habitantes/Km² => 4
4 puntos
puntos

Entre 10.000 e
Entre 47% e 49% =>
12.000 euros => 4
4 puntos
puntos

Entre 10.000 e
15.000 euros => 4
puntos

Entre 150 e 200
Entre a 175 e 150 =>
habitantes/Km² => 3
3 puntos
puntos

Entre 12.000 e
Entre 49% e 51% =>
14.000 euros => 3
3 puntos
puntos

Entre 15.000 e
20.000 euros => 3
puntos

Entre 200 e 300
Entre a 150 e 125 =>
habitantes/Km² => 2
2 puntos
puntos

Entre 14.000 e
Entre 51% e 53% =>
16.000 euros => 2
2 puntos
puntos

Entre 20.000 e
30.000 euros => 2
puntos

Superior a 300
Inferior a 125 => 1
habitantes/Km² => 1
punto
punto

Superior ao 53% => Superior a 16.000
euros => 1 punto
1 punto

Superior a 30.000
euros => 1 punto

DENSIDADE
POBOACIÓN 2014
CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

ÍNDICE
AVELLENTAMENTO
2014 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

Como criterios ligados á ubicación xeográfica do proxecto se
se valoran as variables
socioeconómicas mais relevantes, recollidas na parte da candidatura correspondente ao
diagnóstico do territorio (variables que se poden consultar directamente no anexo de
indicadores de dito diagnóstico territorial). As puntuacións obtidas por cada concello que
forma parte do GDR14 son as seguintes:

Concello

Baiona
Fornelos de Montes
Gondomar
Guarda (A)
Mos
Nigrán
Oia
Pazos de Borbén
Porriño (O)
Redondela
Rosal (O)
Tomiño
Tui

DENSIDADE
POBOACIÓN 2014
CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

1
5
3
2
2
1
5
5
3
1
4
4
2

ÍNDICE
AVELLENTAMENTO
2014 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

1
5
1
3
1
2
4
4
1
2
3
2
2

TAXA OCUPACIÓN
2015 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

3
5
1
5
1
2
3
5
1
2
4
3
3

RENDA
DISPOÑIBLE
BRUTA POR
HABITANTE 2009
CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

2
5
3
3
3
1
4
5
3
3
4
4
3

PRODUCTO
INTERIOR BRUTO
POR HABITANTE
2012 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

4
5
3
3
2
3
5
5
1
4
4
4
4

PUNTUACIÓN
TOTAL

11
25
11
16
9
9
21
24
9
12
19
17
14

Como criterio que caracteriza a figura do/a promotor/a do proxecto, valorase o seu perfil,
perfil
premiándose á súa natureza social coa máxima puntuación (entidade pública, entidade sen
animo de lucro, comunidade de montes ou entidade de economía social).
social). Tamén se puntúa a
figura do empresario/a autónomo/a e as sociedades capitalistas formadas por tres
tr ou menos
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persoas. As sociedades limitadas ou anónimas formadas por catro ou mais persoas non
obteñen puntos
ntos polo feito de ser entidades capitalistas que non apostan pola alternativa da
economía social (cooperativa ou sociedade laboral). Os centros especias
espec
de emprego
dependentes de entidades sen animo de lucro aínda que son sociedades limitadas se
consideran entidades de economía social.
CRITERIOS CARACTERÍSTICAS PROMOTOR/A (10 puntos)
Entidade pública, entidade sen animo de lucro, comunidade de montes ou entidade de
economía social (cooperativa, sociedade laboral, centro especial emprego, etc.) => 10
puntos

PERFIL
PROMOTOR/A (10
Autónomo/a (empresario/a individual) e asociacións de empresarios e/ou
puntos)
comerciantes => 5 puntos

Sociedade Mercantil (S.L. ou S.A.) formada por 3 ou menos persoas => 3 puntos

Como criterios que valoran a incidencia do proxecto no emprego, se puntúa unicamente a
creación de novos postos de traballo (por conta allea ou propia), premiando a creación de
emprego destinado a persoas pertencentes a colectivos desfavorecidos. Ademais se valora a
relación entre o emprego creado e o investimento subvencionable do proxecto, de modo que
as iniciativas que crean mais postos de traballo cun investimento mais reducido obteñen unha
maior puntuación, e ao contrario, se un proxecto necesita dun gran investimento pero crea
pouco emprego puntúa menos (tratase de favorecer o factor traballo sobre o factor capital).
CRITERIOS INCIDENCIA EMPREGO (30 puntos)
5 puntos por cada emprego creado
ordinario (MÁXIMO 10 PUNTOS)

5 puntos por cada emprego creado a
favor de colectivos desfavorecidos
(MÁXIMO 10 PUNTOS)

Entendese por emprego creado aquel que está formalizado a xornada completa
durante todo o ano. En caso contrario, procede calcular o prorrateo correspondente.
No caso dun autónomo, considerase a xornada completa durante todo o ano.
CREACIÓN NETA
EMPREGO (20
puntos)

Considéranse colectivos desfavorecidos os seguintes:
- Mulleres.
- Mozos/as menores de 41 anos.
- Persoas discapacitadas cunha minusvalía legalmente declarada (mínimo 33%).
- Persoas desempregadas (rexistradas no Servizo Público de Emprego) de longa
duración (12 meses) ou que non teñan cotizado mais de 100 días no último ano que a
efectos de cálculo son os 12 meses previos á data de contratación do novo emprego
creado.
-Maiores de 55 anos.
As puntuacións neste apartado son acumulativas, ou sexa, tratándose dun emprego
creado a favor dunha persoa pertencente a un colectivo desfavorecido, a puntuación
obtida como tal agregase á puntuación obtida como creación de emprego ordinario.

RELACIÓN
EMPREGO
CREADO
INVESTIMENTO
ELIXIBLE
PROXECTO (10
puntos)

A puntuación acadada derívase da seguinte fórmula matemática: X=Y/(Z/100.000),
sendo X = Relación Emprego Creado Investimento Elixible, Y = Emprego Creado e Z =
Investimento Elixible. De modo que:
- se X e menor que 1 a puntuación é 0.
- se X e igual ou maior que 1 e menor que 2 a puntuación é 1.
- se X e igual ou maior que 2 e menor que 3 a puntuación é 2.
- se X e igual ou maior que 3 e menor que 4 a puntuación é 3.
- se X e igual ou maior que 4 e menor que 5 a puntuación é 4.
- se X e igual ou maior que 5 e menor que 6 a puntuación é 5.
- se X e igual ou maior que 6 e menor que 7 a puntuación é 6.
- se X e igual ou maior que 7 e menor que 8 a puntuación é 7.
- se X e igual ou maior que 8 e menor que 9 a puntuación é 8.
- se X e igual ou maior que 9 e menor que 10 a puntuación é 9.
- se X e igual ou maior que 10 a puntuación é 10.
Entendese por emprego creado aquel que está formalizado a xornada completa
durante todo o ano. En caso contrario, procede calcular o prorrateo correspondente.
No caso dun autónomo, considerase a xornada completa durante todo o ano.
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Como criterios que valoran o impacto medio ambiental do proxecto, tratase de puntuar os
impactos positivos sobre o medio ambiente, premiando
premiando a xeración de externalidades positivas.
CRITERIOS IMPACTO MEDIO AMBIENTAL (10 puntos)
Proxectos que conlevan o emprego de enerxías renovables e/ou técnicas eficientes de baixo
consumo enerxético (requisito mínimo do 10% do investimento elixible e finalmente xustificado e
certificado) => 4 puntos
Implementación de sistemas de aforro de auga e/ou sistemas de redución, reciclaxe ou reutilización
de residuos (requisito mínimo do 5% do investimento elixible e finalmente xustificado e certificado)
=> 4 puntos
Mellora da calidade medio ambiental a través da posta en valor de recursos naturais endóxenos
e/ou recuperación de paisaxes ou elementos tradicionais degradados da zona (os recursos,
paisaxes e/ou elementos teñen que estar catalogados) => 2 puntos
Contribución á prevención de lumes forestais (todas aquelas postas en valor do monte veciñal en
man común, sexan de carácter produtivo, social, cultural ou medio ambiental, e independentemente
de quen sexa o promotor, acadarán a puntuación correspondente no apartado de contribución á
prevención de lumes forestais) => 2 puntos
Implantación de sistema de xestión ambiental => 2 puntos
Proxectos que capturen CO2 para a loita contra o cambio climático (xustificación mediante
certificado técnico independente que acredite dita circunstancia) => 2 puntos
Mellora do medio ambiente a través de medidas de sensibilización, educación ou formación => 2
puntos
As puntuacións obtidas neste apartado son acumulativas (MÁXIMO 10 PUNTOS).

Como criterios que valoran a capacidade de arrastre do proxecto, se puntúan aqueles
proxectos que promoven a prestación de servizos básicos (premiando polo seu carácter
prioritario os servizos que melloren a calidade de vida da poboación rural que facilitan e
fomentan a autonomía persoal no rural) e os proxectos que axudan á conservación e posta en
valor do patrimonio rural (tanto natural como cultural) e ao desenvolvemento e renovación
dos pequenos núcleos dee poboación rural. Tamén se valoran aqueles proxectos que dinamizan
o sector agrogandeiro e forestal. Ademais se premian os proxectos que maioritariamente van a
facturar con empresas locais os investimentos proxectados e van a xerar emprego contratando
persoas
soas residentes no territorio do GDR14. Por último, se puntúa a valorización e dinamización
do territorio rural de interior (non costeiro) polo feito de que segundo se establece nas Bases
Reguladoras
eguladoras para a selección de estratexias
estrat
de desenvolvemento local cofinanciadas
cofinanciada co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020
2014
“oss grupos de desenvolvemento rural deberán ter en conta no deseño da súa estratexia a
necesidade de asegurar un nivel de investimento equilibrado
equilibrado en todo o seu ámbito territorial de
actuación, de xeito que naqueles concellos en que se aplicase un programa de
desenvolvemento local participativo promovido por un GALP ao abeiro do Fondo Europeo
Marítimo e da Pesca non se chegue a producir un sobrefinanciamento
sobrefinanciamento en relación a aqueles
outros concellos en que unicamente se vai a aplicar o programa de desenvolvemento local
participativo promovido por un GDR”.
GDR
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CRITERIOS CAPACIDADE ARRASTRE PROXECTO (25 puntos)
Servizos básicos para a economía e a poboación rural (garderías, centros de día, residencias,
centros e servizos para persoas con risco de exclusión social, bibliotecas, centros culturais, locais
sociais, espazos culturais, servizos vinculados á saúde, ao lecer, ao deporte e á cultura) => 5
puntos
Conservación e/ou mellora de patrimonio rural catalogado => 5 puntos
Dinamización do sector agrogandeiro e forestal (sector primario) => 10 puntos
Proxectos que empregan como "inputs" recursos endóxenos do territorio do GDR14 (na fase de
execución hai que facturar alomenos o 50% do orzamento elixible e finalmente xustificado e
certificado do proxecto con empresas que teñan a súa sede social localizada nos trece concellos
que forman parte do GDR14) => 5 puntos
Proxectos creadores de emprego nos que se fagan novas contratacións de persoal residente no
territorio do GDR14 (con respecto ao emprego novo creado hai que contratar alomenos un 50% do
mesmo con persoas que acrediten a súa residencia habitual localizada nos trece concellos que
forman parte do GDR14 -mediante certificado municipal de empadronamento que acredite polo
menos un ano de antigüedade na residencia habitual acreditada-) => 5 puntos
Proxectos localizados en concellos sen costa marítima (dinamización e valorización do territorio
interior do GDR14) => 5 puntos
Servizos que melloren a calidade de vida da poboación rural (incluida a xeración e consolidación de
emprego de persoas en risco de exclusión social como é caso das persoas con discapacidade que
acceden ao mercado laboral a través dos centros especiais de emprego dependentes de
asociacións e fundacións) promocionando e facilitando a autonomía persoal no rural (persoas en
risco de exclusión social, maiores de 65 anos e menores de 12 anos) => 15 puntos
As puntuacións obtidas neste apartado son acumulativas (MÁXIMO 25 PUNTOS).

6.2 BAREMO PARA PROXECTOS NON PRODUTIVOS:
Para as actuacións de natureza non produtiva se establece
tablece un baremo calculado sobre 100
puntos, coa seguinte distribución:
a) 25 puntos como máximo para valorar criterios ligados á ubicación xeográfica do
proxecto.
b) 5 puntos como máximo para valorar o criterio de perfil do/a promotor/a.
c) 30 puntos como máximo para valorar criterios relacionados co impacto do proxecto no
territorio e sobre a súa poboación.
d) 10 puntos como máximo para valorar criterios medio ambientais do proxecto.
e) 30 puntos como máximo para valorar criterios relacionados coa capacidade de arrastre
do proxecto.
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CRITERIOS UBICACIÓN XEOGRÁFICA (25 puntos)
RENDA
DISPOÑIBLE
TAXA OCUPACIÓN
BRUTA POR
2015 CONCELLO
HABITANTE 2009
LOCALIZACIÓN
CONCELLO
PROXECTO (5
LOCALIZACIÓN
puntos)
PROXECTO (5
puntos)

PRODUCTO
INTERIOR BRUTO
POR HABITANTE
2012 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

Inferior a 100
Superior a 200 => 5
habitantes/Km² => 5
puntos
puntos

Inferior ao 47% => 5 Inferior a 10.000
euros => 5 puntos
puntos

Inferior a 10.000
euros => 5 puntos

Entre 100 e 150
Entre a 200 e 175 =>
habitantes/Km² => 4
4 puntos
puntos

Entre 10.000 e
Entre 47% e 49% =>
12.000 euros => 4
4 puntos
puntos

Entre 10.000 e
15.000 euros => 4
puntos

Entre 150 e 200
Entre a 175 e 150 =>
habitantes/Km² => 3
3 puntos
puntos

Entre 12.000 e
Entre 49% e 51% =>
14.000 euros => 3
3 puntos
puntos

Entre 15.000 e
20.000 euros => 3
puntos

Entre 200 e 300
Entre a 150 e 125 =>
habitantes/Km² => 2
2 puntos
puntos

Entre 14.000 e
Entre 51% e 53% =>
16.000 euros => 2
2 puntos
puntos

Entre 20.000 e
30.000 euros => 2
puntos

Superior a 300
Inferior a 125 => 1
habitantes/Km² => 1
punto
punto

Superior ao 53% => Superior a 16.000
euros => 1 punto
1 punto

Superior a 30.000
euros => 1 punto

DENSIDADE
POBOACIÓN 2014
CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

ÍNDICE
AVELLENTAMENTO
2014 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

Como criterios ligados á ubicación xeográfica do proxecto se
se valoran as variables
socioeconómicas mais relevantes, recollidas na parte da candidatura correspondente ao
diagnóstico do territorio (variables que se poden consultar directamente
directamente no anexo de
indicadores de dito diagnóstico territorial). As puntuacións obtidas por cada concello que
forma parte do GDR14 son as seguintes:

Concello

Baiona
Fornelos de Montes
Gondomar
Guarda (A)
Mos
Nigrán
Oia
Pazos de Borbén
Porriño (O)
Redondela
Rosal (O)
Tomiño
Tui

DENSIDADE
POBOACIÓN 2014
CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

1
5
3
2
2
1
5
5
3
1
4
4
2

ÍNDICE
AVELLENTAMENTO
2014 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

1
5
1
3
1
2
4
4
1
2
3
2
2

TAXA OCUPACIÓN
2015 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

3
5
1
5
1
2
3
5
1
2
4
3
3

RENDA
DISPOÑIBLE
BRUTA POR
HABITANTE 2009
CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

2
5
3
3
3
1
4
5
3
3
4
4
3

PRODUCTO
INTERIOR BRUTO
POR HABITANTE
2012 CONCELLO
LOCALIZACIÓN
PROXECTO (5
puntos)

4
5
3
3
2
3
5
5
1
4
4
4
4

PUNTUACIÓN
TOTAL

11
25
11
16
9
9
21
24
9
12
19
17
14

Como criterio que caracteriza a figura do/a promotor/a do proxecto, valorase
valo
o seu perfil,
premiándose ás entidades sen animo de lucro e ás agrupacións doutro tipo de entidades coa
máxima puntuación.
ntuación. Tamén reciben puntuación as comunidades de montes e as entidades
públicas locais.
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CRITERIOS CARACTERÍSTICAS PROMOTOR/A (5 puntos)
PERFIL
PROMOTOR/A (5
puntos)

Entidade sen ánimo de lucro e agrupación
doutro tipo de entidades (mancomunidade
de entidades locais, mancomunidade de
montes, federación e agrupación de
entidades) => 5 puntos

Comunidade de montes ou entidade
pública => 3 puntos

Como criterios que valoran o impacto do proxecto
proxecto sobre o territorio e sobre a poboación rural,
rural
se puntúa o favorecemento a través da actuación de certos colectivos determinados como
prioritarios dende o punto de vista social,
social se puntúa a creación de novos postos de traballo
trabal
(por conta allea ou propia) premiando a creación de emprego destinado a persoas
pertencentes a colectivos desfavorecidos e tamén se puntúa o ámbito supraparroquial e
supramunicipal do proxecto.

CRITERIOS IMPACTO TERRITORIO E POBOACIÓN RURAL (30 puntos)
Mulleres => 5 puntos
Mozos/as (Menores de 41 anos) => 5 puntos
FAVORECEMENTO
COLECTIVOS
Persoas con discapacidade => 5 puntos
DETERMINADOS (15
puntos)
Colectivos con especiais dificultades de inserción (vítimas de violencia de xénero,
inmigrantes, exdrogodependentes ou expresidiarios/as) => 5 puntos
As puntuacións obtidas neste apartado son acumulativas (MÁXIMO 15 PUNTOS).
5 puntos por cada emprego creado
ordinario (MÁXIMO 5 PUNTOS)

5 puntos por cada emprego creado a
favor de colectivos desfavorecidos
(MÁXIMO 5 PUNTOS)

Entendese por emprego creado aquel que está formalizado a xornada completa
durante todo o ano. En caso contrario, procede calcular o prorrateo correspondente.
No caso dun autónomo, considerase a xornada completa durante todo o ano.
CREACIÓN NETA
EMPREGO (10
puntos)

Considéranse colectivos desfavorecidos os seguintes:
- Mulleres.
- Mozos/as menores de 41 anos.
- Persoas discapacitadas cunha minusvalía legalmente declarada (mínimo 33%).
- Persoas desempregadas (rexistradas no Servizo Público de Emprego) de longa
duración (12 meses) ou que non teñan cotizado mais de 100 días no último ano que a
efectos de cálculo son os 12 meses previos á data de contratación do novo emprego
creado.
-Maiores de 55 anos.
As puntuacións neste apartado son acumulativas, ou sexa, tratándose dun emprego
creado a favor dunha persoa pertencente a un colectivo desfavorecido, a puntuación
obtida como tal agregase á puntuación obtida como creación de emprego ordinario.
Os beneficiarios directos do proxecto localízanse nunha parroquia dun so concello =>
1 punto (todos aqueles proxectos non produtivos que presenten as comunidades de
montes, que sexan de carácter medio ambiental, social ou cultural, terán como
beneficiarios do seu ámbito de actuación a todo o concello no que se radiquen e non
soamente á parroquia)

ÁMBITO ACTUACIÓN Os beneficiarios directos do proxecto localízanse en varias parroquias dun mesmo
PROXECTO (5
concello => 2 puntos
puntos)
Os beneficiarios directos do proxecto localízanse en dous concellos => 3 puntos
Os beneficiarios directos do proxecto localízanse en tres concellos => 4 puntos
Os beneficiarios directos do proxecto localízanse en catro concellos ou mais => 5
puntos
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Como criterios que valoran o impacto medio ambiental do proxecto, tratase de puntuar os
impactos positivos sobre o medio ambiente, premiando a xeración de externalidades positivas.
CRITERIOS IMPACTO MEDIO AMBIENTAL (10 puntos)
Proxectos que conlevan o emprego de enerxías renovables e/ou técnicas eficientes de baixo
consumo enerxético (requisito mínimo do 10% do investimento elixible e finalmente xustificado e
certificado) => 4 puntos
Implementación de sistemas de aforro de auga e/ou sistemas de redución, reciclaxe ou reutilización
de residuos (requisito mínimo do 5% do investimento elixible e finalmente xustificado e certificado)
=> 4 puntos
Mellora da calidade medio ambiental a través da posta en valor de recursos naturais endóxenos
e/ou recuperación de paisaxes ou elementos tradicionais degradados da zona (os recursos,
paisaxes e/ou elementos teñen que estar catalogados) => 2 puntos
Contribución á prevención de lumes forestais (todas aquelas postas en valor do monte veciñal en
man común, sexan de carácter produtivo, social, cultural ou medio ambiental, e independentemente
de quen sexa o promotor, acadarán a puntuación correspondente no apartado de contribución á
prevención de lumes forestais) => 2 puntos
Implantación de sistema de xestión ambiental => 2 puntos
Proxectos que capturen CO2 para a loita contra o cambio climático (xustificación mediante
certificado técnico independente que acredite dita circunstancia) => 2 puntos
Mellora do medio ambiente a través de medidas de sensibilización, educación ou formación => 2
puntos
As puntuacións obtidas neste apartado son acumulativas (MÁXIMO 10 PUNTOS).

Como criterios que valoran a capacidade de arrastre do proxecto, se puntúan aqueles
proxectos que promoven a prestación de servizos
servizos básicos (premiando polo seu carácter
prioritario os servizos que melloren a calidade de vida da poboación rural que facilitan e
fomentan a autonomía persoal no rural) e os proxectos que axudan á conservación e posta en
valor do patrimonio rural (tanto
tanto natural
natural como cultural) e ao desenvolvemento e renovación
dos pequenos núcleos de poboación rural. As actuacións que pola súa tipoloxía melloran o
contorno rural dende o punto de vista medio ambiental se valoran positivamente
(independentemente de súa valoración
valora
a través dos criterios específicos
os de impacto medio
ambiental). Tamén puntúan os proxectos que dinamizan o sector agrogandeiro e forestal.
Ademais se premian os proxectos que mobilizan como “inputs” recursos do territorio (que
(
maioritariamente van a facturar
acturar con empresas locais os investimentos proxectados).
proxectados Por
último, se puntúa a valorización e dinamización do territorio rural de interior (non costeiro)
polo feito de que segundo se establece nas Bases Reguladoras
eguladoras para a selección de estratexias
estrat
de desenvolvemento local cofinanciadas
cofinanciada co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2014-2020
2014
“oss grupos de desenvolvemento rural
deberán ter en conta no deseño da súa estratexia a necesidade de asegurar un nivel de
investimento
nvestimento equilibrado en todo o seu ámbito territorial de actuación, de xeito que naqueles
concellos en que se aplicase un programa de desenvolvemento local participativo promovido
por un GALP ao abeiro do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca non se chegue a producir un
sobrefinanciamento en relación a aqueles outros concellos en que unicamente se vai a aplicar o
programa de desenvolvemento local participativo promovido por un GDR”.
GDR
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CRITERIOS CAPACIDADE ARRASTRE PROXECTO (30 puntos)
Servizos básicos para a economía e a poboación rural (garderías, centros de día, residencias, centros
e servizos para persoas con risco de exclusión social, bibliotecas, centros culturais, locais sociais,
espazos culturais, servizos vinculados á saúde, ao lecer, ao deporte e á cultura) => 10 puntos
Conservación e/ou mellora de patrimonio rural catalogado => 10 puntos
Mellora ambiental e do contorno rural (accións encadrables dentro da liña de actuación definida na
estratexia do GDR14 que se denomina "Protección do medio ambiente e posta en valor do patrimonio
rural e da paisaxe") => 5 puntos
Dinamización do sector agrogandeiro e forestal (sector primario) => 10 puntos
Proxectos que empregan como "inputs" recursos endóxenos do territorio do GDR14 (na fase de
execución hai que facturar alomenos o 50% do orzamento elixible e finalmente xustificado e certificado
do proxecto con empresas que teñan a súa sede social localizada nos trece concellos que forman
parte do GDR14) => 5 puntos
Proxectos localizados en concellos sen costa marítima (dinamización e valorización do territorio
interior do GDR14) => 5 puntos
Servizos que melloren a calidade de vida da poboación rural promocionando e facilitando a autonomía
persoal no rural (persoas en risco de exclusión social, maiores de 65 anos e menores de 12 anos) =>
15 puntos
As puntuacións obtidas neste apartado son acumulativas (MÁXIMO 30 PUNTOS).

6.3 CÁLCULO DA AXUDA:
AXUDA
O importe da subvención calcúlase coma unha porcentaxe sobre o investimento considerado
elixible do proxecto. A porcentaxe de subvención estimarase a partir da puntuación obtida
polo proxecto, cos criterios e baremos de selección anteriormente expostos, segundo a táboa
que a continuación se presenta.

CÁLCULO
DA AXUDA

ACTIVIDADES
PRODUTIVAS

MENOS de 25 Puntos

25 ou MÁIS Puntos e
MENOS de 55 Puntos

55 ou MÁIS Puntos

ACTIVIDADES
NON PRODUTIVAS
PROXECTOS
PRIORIDADE BAIXA

PROXECTOS
PRIORIDADE MEDIA

PROXECTOS
PRIORIDADE
ALTA

NON SUBVENCIONABLE
AXUDA MÍNIMA do
20%
% MÁIS
1% por PUNTO
(ou parte proporcional)
obtido a partir de
25 Puntos
AXUDA MÁXIMA do
50%

AXUDA MÍNIMA do
35% MÁIS
0,5% por PUNTO
(ou parte proporc.)
obtido a partir
de 25 Puntos
AXUDA MÁXIMA do
50%

AXUDA MÍNIMA do
40% MÁIS
1% por PUNTO
(ou parte proporc.)
obtido a partir
de 25 Puntos
AXUDA MÁXIMA do
70%

AXUDA MÍNIMA do
60% MÁIS
1% por PUNTO
(ou parte proporc.)
obtido a partir
de 25 Puntos
AXUDA MÁXIMA do
90%

Os límites de axuda pública máxima en función dos diferentes tipos de proxectos están dentro
dos límites máximos que se indican nas bases reguladoras e na normativa de axudas de estado.
Definida a nota de corte ou puntuación mínima que ten que acadar un proxecto
proxecto para poder ser
subvencionado (25%) e a nota á cal se lle asignará a porcentaxe de axuda máxima (55%), as
porcentaxes de axuda (establecidas entre un mínimo e un máximo) calcularanse mediante
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unha relación proporcional directa cos puntos obtidos no baremo,
baremo, axustada esa porcentaxe a
dous decimais e tendo en conta que a porcentaxe de axuda mínima que poderán
poderá percibir os
proxectos sitúase no 15% para os proxectos de natureza produtiva (no caso do GDR14 é
superior ao 15% xa que se eleva ao 20%) e no 30% para os proxectos de natureza non
produtiva (no caso do GDR14 é superior ao 30% xa que se eleva ao 35% para os proxectos de
prioridade baixa, ao 40% para os proxectos
pr
de prioridade media e ao 60% para os proxectos de
prioridade alta).
Tendo en conta os obxectivos
ectivos transversais
transversais do PDR de Galicia, os proxectos non produtivos de
prioridade alta (aqueles que poden optar a unha axuda máxima do 90%) son os seguintes:
-fomento daa inclusión social mediante servizos de igualdade
igualdade e benestar á poboación.
-a integración de comunidades
ades marxinais e de inmigrantes.
-o coidado
oidado das persoas maiores e a promoción dun envellecemento activo e saudable das
mesmas.
-a mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da información e comunicación (TIC) así como o seu
uso no medio rural (por
por exemplo a través de telecentros,
ecentros, aulas de informática ou plataformas
dixitais de servizos á poboación
oación xeral).
Como proxectos non produtivos de prioridade media (intensidade de axuda ata o 70%) se
poden subvencionar:
ación patrimonial, paisaxística e etnográfica, tales como actuacións
-actuacións de recuperación
ambientais,, aulas de natureza, centros de interpretación, museos, intervencións arqueolóxicas,
recuperación de construcións de interese arquitectónico, social ou cultural.
-infraestruturass deportivas ou de lecer (ludotecas, áreas recreativas, parques ou espazos de
ocio).
-actuacións
actuacións nos montes veciñais (que non sexan proxectos de prioridade máxima ou alta).
Consideramos proxectos non produtivos de prioridade baixa (intensidade de axuda ata o 50%)
todos
odos os proxectos non recollidos nos dous puntos anteriores que poidan ser elixibles e teñan
a natureza de non produtivos.
Os proxectos de natureza non produtiva estarán limitados a unha axuda máxima de 200.000 €
por proxecto.
o. Os que non deban ampararse no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión,
do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado ás axudas de
minimis, poderán alcanzar os 250.000 € no caso de que AGADER o autorice expresamente.
A porcentaxe máxima de axuda para os proxectos non produtivos non superará o 90%, salvo
no caso dos proxectos de formación promovidos directamente polos GDR, que poderán
alcanzar o 100% de axuda.
O importe de axuda que, como máximo, pode percibir un proxecto
proxecto de natureza produtiva
ascenderá a 200.000,00 €. Por outra parte, os proxectos produtivos que se amparen no
Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos
artigos 107 e 108 del Tratado a las axudas de minimis,, limitaranse a un máximo de 200.000 €
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por promotor durante un período de tres exercicios fiscais. A porcentaxe de axuda máxima
para os proxectos produtivos ascenderá ao 50%.
En concordancia coa normativa de aplicación, como máximo o 35% dos fondos públicos do
Programa LEADER que se van a dedicar a subvencionar proxectos (19.2:
19.2: Apoio para a
realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo)
participativo irán
destinados a actuacións de natureza
n
non produtiva,, ou sexa, como mínimo o 65% de ditos
fondos públicos van destinados a proxectos produtivos.
Por outro lado, dos
os fondos públicos que se van a dedicar a subvencionar proxectos non
produtivos, o 70% irán destinados a institucións de carácter
carácter privado (entidades sen animo de
lucro, comunidades de montes, etc.) e o 30% a entidades públicas locais (concellos,
mancomunidades de concellos e entidades locais menores).
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