OBXECTIVOS

LIÑAS DE ACTUACIÓN

BENEFICIARIOS

Organización xeral e mellora da calidade dos
1. Organización xeral e calidade dos servizos de servizos de Agader ( inclúe custe de persoal,
Administrados/as
gastos de funcionamento e inmobilizado
AGADER
material)
2. Actividades de promoción e difusión

ORGANIZACIÓN XERAL

FEC

FPC

4.104.070 €

FPI

PARTIDA ORZAMENTARIA

4.104.070 € Varias

Contratos

45.000 €

45.000 € 03.01-03/02/01-219003

Premio Agader ás iniciativas de
desenvolvemento rural

Persoas físicas e xurídicas

Subvencións

80.000 €

80.000 € 03.01-03/04/01-656A

148.728 € 03.01-03/04/02-223000

Concellos e entidades sen
ánimo de lucro

Convenio,
Contratos, encarga
a medio propio

148.728 €

Actuacións senlleiras de mellora do
patrimonio rural

Subvencións

338.772 €

338.772 € 03.01-03/04/02-656A

Convenio,
Contratos, encarga
a medio propio

87.500 €

Concellos e entidades sen
ánimo de lucro

Contratos , encarga
a medio propio

4.500.000 €

Zonas de concentración
parcelaria e/os zonas
reorganización da
propiedade

Contratos

110.000 €

110.000 € 03.01-03/04/04-201000

Polígonos agrarios e incorporación de fincas
Persoas físicas e xurídicas
de descoñecidos

Contratos

350.000 €

350.000 € 03.01-03/04/05-2A

Mellora de camiños

Concellos

Subvencións

13.233.010

4.500.000 €

450.000,00

1.050.000 €

7.233.010 € 02.01-02/04/30-656601

Persoas xurídicas

Subvencións

533.333

400.000 €

13.333,00

120.000 €

02.01-02/16/40-656811

Infraestruturas para concellos e asociacións Concellos e institucións sen
Subvencións
(Mellora de mercados locais)
ánimo de lucro

860.000

645.000 €

64.500,00

150.500 €

02.01-02/07/41-656

01.01-01/19/20-656

Infraestruturas básicas no contorno rural
Mobilización de terras no contorno rural

Proxecto de inversións en zonas de
reestruturación parcelaria art. 34 Lei
METAGA

PLANIFICACIÓN E
1. Fomento do investimento e a cooperación no Cooperación horizontal e vertical entre os
DINAMIZACIÓN DO MEDIO Medio Rural co fin de mellorar a calidade de vida axentes da cadea de distribución para o
establecemento de canais cortos e
RURAL
nas zonas rurais
mercados locais

RELACIÓNS COS GRUPOS
1. Programas territoriais de desenvolvemento
DE DESENVOLVEMENTO
rural: Programa Leader 2014-2020
RURAL

FEADER

Persoas físicas e xurídicas

Traballos de depuración das fincas
inventariadas para a súa inclusión no Banco Persoas físicas e xurídicas
de Terras

MOBILIDADE DE TERRAS

Recursos propios ,
Contratos

ORZAMENTO
TOTAL

Tramitación administrativa e pagamento de
proxectos

3. Iniciativas de desenvolvemento rural

1. Mobilización de terras agrarias e mellora de
infraestruturas vinculadas a elas

INSTRUMENTO

87.500 € 03.01-03/02/01-219004

4.500.000 € 03.01-03/04/03-2A

Implementacións de operacións do
programa Leader

Persoas físicas e xurídicas

Subvencións

16.514.950

12.386.213 €

412.873 €

3.715.864 €

Cooparación no ámbito Leader

Persoas xurídicas

Subvencións

381.044

285.783 €

9.526 €

85.735 €

01.01-01/19/30-656811

Costes correntes da estratexia e animación
do desenvolvemento local (GDR´s)

Persoas xurídicas

Subvencións

1.050.750 €

01.01-01/19/40-656811

4.670.000

3.502.500 €

116.750 €

45.956.407 €

21.719.496 €

1.066.982 €

6.172.849 € 16.997.080 €

