
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrador Liñas de actuación 
(Medidas) e Plan de Acción do 

territorio GDR 14 
  



BORRADOR LIÑ

 

2 

5. LIÑAS DE ACTUACIÓN (Medidas)

 

1. Protección do medio ambiente e posta en valor do patrimonio rural e 

 

a) Ordenación e posta en valor do patrimonio rural 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Protección e posta en valor do patrimonio natural

- Actuacións en espazos dentro da Rede Natura 2000

- Protección e 

- Recuperación de áreas degradadas

- Construción de miradoiros

- Itinerarios naturais e culturais

- Rutas de sendeirismo homologadas

- Creación de espazos recreativos

- Accesibilidade aos recursos patrimoniais e a súa interpretación

- Fomento do uso social, recreativo e

- …. 

 

b) Promoción das enerxías renovables e do

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Implantación de enerxías renovables nas empresas e nas entidades sociais

- Implantación de plans de mellora da eficiencia enerxética nas 

entidades sociais

- ... 

 

c) Accións de valorización da paisaxe 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Accións piloto de recuperación e melloras silvícolas e pastorís nos montes 

como ferramenta medio ambiental

- Accións de restauración forestal de alto valor natural e paisaxístico e da 

conservación da biodiversidade

- …. 

 

2. Creación e mellora dos servizos a poboación e inclusión social

 

a) Creación e modernización de infraestruturas que contribúan á mellora do benestar 

da poboación 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Centros asistenciais á colectivos con necesidades específicas (garderías, 

centros de día, residencias, centros para persoas con risco de exclusión social, 

bibliotecas, centros culturais, locais 
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LIÑAS DE ACTUACIÓN (Medidas) 

Protección do medio ambiente e posta en valor do patrimonio rural e 

Ordenación e posta en valor do patrimonio rural  

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Protección e posta en valor do patrimonio natural 

Actuacións en espazos dentro da Rede Natura 2000 

Protección e posta en valor do patrimonio cultural 

Recuperación de áreas degradadas 

Construción de miradoiros 

Itinerarios naturais e culturais 

Rutas de sendeirismo homologadas 

Creación de espazos recreativos 

Accesibilidade aos recursos patrimoniais e a súa interpretación

Fomento do uso social, recreativo e educativo do patrimonio 

Promoción das enerxías renovables e dos usos eficientes 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Implantación de enerxías renovables nas empresas e nas entidades sociais

Implantación de plans de mellora da eficiencia enerxética nas 

entidades sociais 

valorización da paisaxe  tradicional  

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Accións piloto de recuperación e melloras silvícolas e pastorís nos montes 

como ferramenta medio ambiental 

Accións de restauración forestal de alto valor natural e paisaxístico e da 

conservación da biodiversidade 

Creación e mellora dos servizos a poboación e inclusión social 

Creación e modernización de infraestruturas que contribúan á mellora do benestar 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Centros asistenciais á colectivos con necesidades específicas (garderías, 

centros de día, residencias, centros para persoas con risco de exclusión social, 

cas, centros culturais, locais sociais….) 

v1 

Protección do medio ambiente e posta en valor do patrimonio rural e da paisaxe 

Accesibilidade aos recursos patrimoniais e a súa interpretación 

 

Implantación de enerxías renovables nas empresas e nas entidades sociais 

Implantación de plans de mellora da eficiencia enerxética nas empresas e nas 

Accións piloto de recuperación e melloras silvícolas e pastorís nos montes 

Accións de restauración forestal de alto valor natural e paisaxístico e da 

Creación e modernización de infraestruturas que contribúan á mellora do benestar 

Centros asistenciais á colectivos con necesidades específicas (garderías, 

centros de día, residencias, centros para persoas con risco de exclusión social, 
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b) Creación de servizos complementarios que melloren a calidade de vida

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Servizos vincula

 

3. Mellora da competitividade, diversificación produtiva e innovación

 

a) Promoción do sector 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Creación de ex

actividade principal non agraria da unidade familiar

- Emprego de enerxías renovables e mellora de eficiencia enerxética nas 

explotacións 

- Transformación e comercialización de produtos agrarios

- ….  

b) Promoción do sector forestal

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Creación de ex

actividade principal non agraria da unidade familiar

- Transformaci

- …. 

 

c) Posta en valor dos produtos locais e de proximidade

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Proxectos de promoción e comercialización conxunta

- Creación de establecementos de venda especializada en produtos de 

proximidade 

- …. 

d) Creación, modernización e ampliación de pequenas empresas

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Creación de empresas de diversos ámbitos

- Modernización e ampliación de empresas existentes

- Comercio polo miúdo

- Melloras tecnolóxicas, e commerce, 

- …  

e) Apoio a iniciativas empresariais 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Creación de servizos para as empresas 

- Creación, ampliación e modernización de infraestruturas para as empresas

- … 

  

f) Fomento das actividades turístic

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Creación de establecementos hoteleiros

- Creación de establecementos de restauración en edificacións emblemáticas
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reación de servizos complementarios que melloren a calidade de vida

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Servizos vinculados á saúde, ao lecer, ao deporte, á cultura… 

Mellora da competitividade, diversificación produtiva e innovación 

Promoción do sector agrogandeiro 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Creación de explotacións agrogandeiras como actividade complementaria á 

actividade principal non agraria da unidade familiar 

Emprego de enerxías renovables e mellora de eficiencia enerxética nas 

 

Transformación e comercialización de produtos agrarios 

Promoción do sector forestal 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Creación de explotacións forestais como actividade complementaria á 

actividade principal non agraria da unidade familiar 

Transformación e comercialización de produtos forestais 

Posta en valor dos produtos locais e de proximidade 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Proxectos de promoción e comercialización conxunta 

Creación de establecementos de venda especializada en produtos de 

 

Creación, modernización e ampliación de pequenas empresas 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Creación de empresas de diversos ámbitos 

Modernización e ampliación de empresas existentes 

Comercio polo miúdo 

Melloras tecnolóxicas, e commerce, socialmedia… 

empresariais  de carácter asociativo 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Creación de servizos para as empresas  

Creación, ampliación e modernización de infraestruturas para as empresas

Fomento das actividades turísticas 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Creación de establecementos hoteleiros 

Creación de establecementos de restauración en edificacións emblemáticas

v1 

reación de servizos complementarios que melloren a calidade de vida 

 

 

plotacións agrogandeiras como actividade complementaria á 

Emprego de enerxías renovables e mellora de eficiencia enerxética nas 

plotacións forestais como actividade complementaria á 

Creación de establecementos de venda especializada en produtos de 

Creación, ampliación e modernización de infraestruturas para as empresas 

Creación de establecementos de restauración en edificacións emblemáticas 
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- Modernización de establecementos turísticos existentes

- Creación de actividade complementarias ao turismo e

- Actividades recreativas e de animación turística

- Actividades de aventura , natureza, deportivas…

- Actividades de valorización e divulgación do patrimonio cultural…

- … 

-  

4. Mellora da cualificación dos recursos humanos do territorio

 

a) Formación para o emprego: mellorar os nosos recursos humanos

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Formación / asesoramento a emprendedores

- Formación / asesoramento en economía social

- Formación e acceso as novas tecnoloxías e redes sociais

- Accións facilitadoras para acceder á

profesionalidade para as persoas con risco de exclusión social (Cooperación)

- Formación orientada a xeración de novos empregos verdes (agroecoloxía, 

sector forestal, restauración paisaxística, enerxías renovables, 

enerxética, educación ambiental)

- Formación vinculada coas necesidade da poboación (asistencia persoal e socio 

sanitaria, conciliación, igualdade, cultura, patrimonio, ocio…)

- Formación necesaria para cubrir novos nichos de mercado

 

b) Formación sectorial: mellorar as nosas empresas 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Formación / asesoramento en xestión empresarial 

- Formación / asesoramento en marketing e comercio exterior

- Formación en novas tecnol

empresarial 

-  Networking: lograra a colaboración interempresarial para aproveitar as 

sinerxías entre os actores económicos do territorio e fomentar a creación de 

redes de traballo

- Formación especializada no sector agrogandeiro, agroalimentario  e forestal

- Formación especializada no turismo (calidade, accesibilidade, 

comercialización…)

- Formación especializada nos servizos á poboación

 

5. Dinamización do territorio fomentando a participación da poboación no 

desenvolvemento rural

 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos):

- Difusión do Programa Leader no territorio

- Encontros, xornadas, seminarios, congresos…

- Estudos, informes, publicacións….
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Modernización de establecementos turísticos existentes 

Creación de actividade complementarias ao turismo existente

Actividades recreativas e de animación turística 

Actividades de aventura , natureza, deportivas… 

Actividades de valorización e divulgación do patrimonio cultural…

Mellora da cualificación dos recursos humanos do territorio 

emprego: mellorar os nosos recursos humanos 

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Formación / asesoramento a emprendedores 

Formación / asesoramento en economía social 

Formación e acceso as novas tecnoloxías e redes sociais 

Accións facilitadoras para acceder ás competencias clave e aos certificados de 

profesionalidade para as persoas con risco de exclusión social (Cooperación)

Formación orientada a xeración de novos empregos verdes (agroecoloxía, 

sector forestal, restauración paisaxística, enerxías renovables, 

enerxética, educación ambiental) 

Formación vinculada coas necesidade da poboación (asistencia persoal e socio 

sanitaria, conciliación, igualdade, cultura, patrimonio, ocio…) 

Formación necesaria para cubrir novos nichos de mercado 

ial: mellorar as nosas empresas  

Tipoloxía de Proxectos (Exemplos): 

Formación / asesoramento en xestión empresarial  

Formación / asesoramento en marketing e comercio exterior 

Formación en novas tecnoloxías, social media e responsabilidade social 

 

Networking: lograra a colaboración interempresarial para aproveitar as 

sinerxías entre os actores económicos do territorio e fomentar a creación de 

redes de traballo 

Formación especializada no sector agrogandeiro, agroalimentario  e forestal

Formación especializada no turismo (calidade, accesibilidade, 

comercialización…) 

Formación especializada nos servizos á poboación 

Dinamización do territorio fomentando a participación da poboación no 

desenvolvemento rural (19.4.B:  Animación) 

e Proxectos (Exemplos): 

Difusión do Programa Leader no territorio 

Encontros, xornadas, seminarios, congresos… 

Estudos, informes, publicacións…. 

v1 

xistente 

Actividades de valorización e divulgación do patrimonio cultural… 

s competencias clave e aos certificados de 

profesionalidade para as persoas con risco de exclusión social (Cooperación) 

Formación orientada a xeración de novos empregos verdes (agroecoloxía, 

sector forestal, restauración paisaxística, enerxías renovables, eficiencia 

Formación vinculada coas necesidade da poboación (asistencia persoal e socio 

 

 

oxías, social media e responsabilidade social 

Networking: lograra a colaboración interempresarial para aproveitar as 

sinerxías entre os actores económicos do territorio e fomentar a creación de 

Formación especializada no sector agrogandeiro, agroalimentario  e forestal 

Formación especializada no turismo (calidade, accesibilidade, 

Dinamización do territorio fomentando a participación da poboación no 
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- Mapas, guías, páxina Web……

- Viaxes e presenza en feiras, eventos

- Sinalización turística, rutas

- Accións de sensibilización medio ambientais

climático e á perda da biodiversidade.

- Creación de imaxe de marca territorial e sensibilizaci
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Mapas, guías, páxina Web…… 

Viaxes e presenza en feiras, eventos 

Sinalización turística, rutas… 

sensibilización medio ambientais con especial atención ao cambio 

climático e á perda da biodiversidade. 

Creación de imaxe de marca territorial e sensibilización á poboación

v1 

con especial atención ao cambio 

poboación 


