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NOVO PROGRAMA LEADER DE GALIZA 2007-2013

Construír un novo rural,
tarefa
de
Paísrural,
Constru
ír un
novo
tarefa de País

1. MARCO XERAL: O PROGRAMA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL 2007-2013

2000-2006
Desenvolvemento rural

2º Pilar da PAC

Tipos de medidas:
• Medidas de acompañamento
• Programas Operativos
• Iniciativa LEADER+
Enfoque Leader:
• Iniciativa Leader +
• Proder II (incluído no POI de Galiza)
• Programa AGADER (fondos propios)
Financiación
das medidas de
DR

FEOGA-G
FEOGA-O

2007-2013
Desenvolvemento rural

Programa de
Desenvolvemento Rural

Enfoque Leader:
• Eixe 4 do PDR

Financiación
das medidas
de DR

FEADER

PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL 2007-2013

Min. 25%

Min. 10%
Eixe 1:

Eixe 2:

Competitividade
do sector agrícola e forestal

Mellora do medio ambiente

Min. 10%

Min. 5%

Eixe 3:

Eixe 4:

Calidade de vida
e diversificación

LEADER

Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural

FEADER

FOGGA (ORGANISMO PAGADOR)

ELABORACIÓN DO PDR: PASOS NO
PROCESO DE PROGRAMACIÓN
REGULAMENTO DE D.R. (setembro 2005)

DIRECTRICES ESTRATÉXICAS COMUNITARIAS

(Febreiro 2006)

PLAN ESTRATÉXICO ESTATAL

MARCO ESTATAL

PROGRAMAS AUTONÓMICOS
PDR DE GALIZA

Aprobado a finais de
outubro de 2007

Admitido a trámite o
12 de xuño de 2007

DOTACIÓN ORZAMENTARIA DO PDR DE GALIZA 2007-2013
(millóns de euros correntes)

2007-2013
FEADER

856’5

AXE

318’7

XUNTA DE GALIZA

318’7

TOTAL FONDOS PÚBLICOS

1.493’9

REPARTO POR EIXES PDR DE GALIZA
2007-2013
Eixe 1

46,43%

Eixe 2

32,58%

Eixe 3

10,37%

Eixe 4

10,00%

Asistencia Técnica

0,62%

2. O ENFOQUE LEADER

LEADER:
Ligazón Entre Actividades de Desenvolvemento da Economía Rural
Enfoque bottom-up ou
ascendente

Proxectos de
cooperación

Traballo en rede

Trazos definitorios da
metodoloxía Leader

Deseño e
aplicación
multisectorial

Innovación

Partenariados
locais
entre axentes
públicos e privados
(GDR)

Estratexia
definida
a nivel local

1. Enfoque buttom-up ascendente
Na planificación e xestión das medidas a toma de decisións non se
fai desde a Administración, senón pola propia poboación do
territorio, que se convirte así en protagonista do proceso de
desenvolvemento.
Consecuencia: a participación efectiva dos axentes representativos
e activos do territorio é a clave do éxito do programa.

2. Partenariados locais entre axentes públicos e
privados: os Grupos de Desenvolvemento Rural
(GDR)
A peza central do esquema Leader ven constituída polos
Grupos de Desenvolvemento Rural: conxunto de axentes
públicos e privados que define e aplica un plano de acción
para
o
seu
territorio.
Os
GDR,
tradicionalmente
denominados GAL (Grupos de Acción Local), contan cunha
equipa técnica e están dotados de poder de decisión na
planificación das medidas e na selección dos proxectos que
van ser apoiados.
Dado o seu papel central, a boa marcha do programa
depende de que os GDR sexan realmente representativos
na súa composición e participativos na toma de decisións.

3. Estratexia definida a nivel local, non centralizada
A actuación dos GDR ten que basearse nun plan de
desenvolvemento adaptado ao seu territorio, que
responda ás necesidades e as oportunidades que este ofrece.

4. Innovación
Entendida non só como innovacións tecnolóxicas, senón como a
exploración de novos xeitos de enfrontarse aos retos que cada
territorio ten plantexados.

5. Deseño e aplicación multisectorial
A estratexia de cada GDR ha de estar baseada na interacción entre
os axentes dos distintos sectores da economía local. O seu contido
pode recoller actuacións que atendan tanto a servizos e calidade de
vida como aos aspectos directamente produtivos; dentro destes
inclúense tanto proxectos vinculados aos sectores agrario e forestal
como á industria, artesanía, comercio, turismo, ....

6. Traballo en rede
Os plans de cada GDR a nivel local-comarcal teñen que ir
unidos ao establecemento de vínculos con outros
territorios. De aí a relevancia do traballo en rede, para
fomentar a transferencia das boas práticas e a
aprendizaxe mutua.

7. Proxectos de cooperación
Nesa mesma dirección sitúase a utilidade de acometer
proxectos de cooperación con outros territorios.

3. A EXPERIENCIA PASADA EN GALIZA
LEADER I (1991-1993)
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GRUPOS LEADER
GRUPOS PRODER

2000-2006
LEADER +

1- EuroEume
2- Terras de Miranda
3- Terra Cha
4- Terras do Miño
5- Ordes
6- Neria
7- Portodemouros
8- Ulla - Umia
9- Montes
10- Ribeira Sacra
Lucense
11- Río Lor
12- Valmiño
13- Condado - Paradanta
14- País do Bibei –
Ribeira do Sil
15- Monterrei - Verín
16- Val do Limia

PRODER II
1- Costa Ártabra
2- Mariña Occidental
3- Terra das Mariñas
4- Sar - Ulla
5- Muros - Noia
6- Deloa
7- Salnés
8- Pontevedra
9- Morrazo
10- Mancomunidade
de Vigo
11- Baixo Miño

AGADER
1- Ortegal
2- Betanzos
3- Bergantiños
4- Trastámara
5- A Ulloa
6- Eo - Rodil
7- Carballiño
8- Avinza
9- Valdeorras
10- Conso – Frieiras

Datos globais dos programas no período 2000-2006

COBERTURA

No período 2000-2006 Galiza tivo cuberta a totalidade do
seu territorio con programas xestionados por grupos de
acción local, coa única excepción dos núcleos das 7
maiores cidades. Cifras: 98,85% do territorio, 65,80% da
poboación.
Fondos públicos
por grupo

Euros/km2

Euros/habitante

(+3
interautonómicos)

5,18 M€

4.066

109

11

5,63 M€

14.719

75

10

5,14 M€

10.408

224

Nº de grupos
16
LEADER +

PRODER II

AGADER

Número e tipoloxía dos proxectos financiados

Número
de
proxectos

LEADER +
PRODER II

AGADER

Produtivos

Non produtivos

Investimento
€

Axuda
€

%

Investimento
€

Axuda
€

%

1.306

130.295.082

39.739.075

47,8%

66.392.449

43.414.899

52,2%

897

91.927.509

23.937.432

38,7%

56.019.238

37.964.565

61,3%

586

84.742.042

27.446.490

53,3%

31.821.601

24.000.916

46,7%

Principais deficiencias e problemas detectados
A. Composición e funcionamento dos Grupos de Acción Local

■

Presenza insuficiente dos axentes socioeconómicos do
territorio, tanto os relacionados cos sectores produtivos como
os que integran o tecido asociativo. Escasa abertura de
moitos Grupos á incorporación de novos socios.

■

Concentración da toma de decisións nun reducido número de
membros. Escasa participación real dos axentes privados, e
funcionamento de moitos Grupos como unha prolongación dos
gobernos municipais.

■

Excesiva carga burocrática e de xestión, que levou a unha
insuficiente atención aos labores de dinamización no
territorio.

B. Tipo de proxectos financiados

■

Importante peso de proxectos non produtivos cun escaso
efecto dinamizador e incidencia na calidade de vida da
poboación rural.

■

Sesgo dos proxectos produtivos en favor de determinados
sectores (en particular os aloxamentos de turismo rural).

■

Escasa atención aos proxectos referidos á posta en valor dos
recursos
agroalimentarios
e
forestais.
Identificación:
desenvolvemento rural = actividades non agrarias.

■

Reducida presenza de proxectos que respondan a unha
planificación e unha visión supramunicipal, en particular na
dotación de equipamentos e servizos á poboación.

4. NOVO PROGRAMA LEADER
2007-2013
Obxectivos estratéxicos
1. Configuración de Grupos de Desenvolvemento Rural (GDR) representativos
e cunha dinámica de participación e implicación real dos axentes públicos
e privados do territorio.
2. Orientación da actividade dos Grupos á dinamización, promoción, selección
e seguimento de iniciativas, reducindo a súa carga burocrática e de
xestión.
3. Aproveitamento do potencial que ofrece o Programa Leader para avanzar
na vertebración e dinamización do medio rural galego desde unha
perspectiva comarcal.
4. Reorientación do tipo de proxectos: priorización dos proxectos produtivos
e atención dentro deles ás actividades agroalimentarias e forestais
innovadoras; maior selectividade nos proxectos non produtivos,
centrándose naqueles dirixidos a cubrir as novas necesidades da
poboación rural e que respondan a unha visión comarcal.

Contido do eixe 4 do PDR (I)

MEDIDA 410
ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO LOCAL
 Actuacións co obxectivo de aumentar a competititvidade dos
sectores agrario e forestal
 Actuacións encamiñadas á mellora do medio ambiente e do
entorno rural
 Actuacións dirixidas a aumentar a calidade de vida nas zonas
rurais e á diversificación da economía rural

Contido do eixe 4 do PDR (II)

MEDIDA 421
COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREXIONAL

MEDIDA 431
FUNCIONAMENTO DOS GDR, ADQUISICIÓN DE
CAPACIDADES E PROMOCIÓN TERRITORIAL

A) TIPOS DE PROXECTOS ELIXÍBEIS
AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DOS SECTORES AGRARIO E FORESTAL

 Modernización das explotacións agrarias
-

Proxectos de experimentación
Recuperación de variedades tradicionais
Apoio a novas producións
Producións extensivas en áreas sensíbeis ambientalmente
Mellora da eficiencia enerxética das explotacións
Aplicación das TICs nas explotacións agrarias

 Aumento do valor económico do bosque: proxectos singulares
en MVMC ou realizados por asociacións de propietarios

Aumento do valor engadido dos produtos agrarios e forestais
(transformación e comercialización dos produtos agrarios e
forestais)

Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos,
procesos e tecnoloxías nos sectores agrario, alimentario e
forestal

MELLORA DO MEDIO AMBIENTE E DO ENTORNO RURAL

 Investimentos non produtivos en explotacións agrarias
 Investimentos non produtivos en espazos forestais

MELLORA DA CALIDADE DE VIDA NAS ZUNAS RURAIS E
DIVERSFICACIÓN DA ECONOMÍA RURAL

 Diversificación das explotacións agrarias cara actividades non agrarias
 Creación e desenvolvemento de microempresas
 Fomento de actividades turísticas
 Prestación de servizos básicos para a economía e a poboación rural
 Renovación e desenvolvemento de poboacións (núcleos) rurais
 Conservación e mellora do patrimonio rural; proxectos silvopastorís
en MVMC

 Formación e información

REPARTO DOS FONDOS PÚBLICOS ASIGNADOS ÁS
ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO

REPARTO DOS FONDOS PÚBLICOS ASIGNADOS
ÁS ESTRATEXIAS DE DESENVOLVEMENTO
Medidas do Eixe 1
Medidas do Eixe 2
Medidas do Eixe 3

25%
5%
70%

CRITERIOS ADICIONAIS

 Proxectos produtivos: mínimo 75% dos fondos
 Proxectos non produtivos; modulación na porcentaxe máxima de
axuda segundo o tipo de proxectos:
-Non elexíbeis: proxectos de infraestruturas e servizos
esenciais declarados de reserva a favor das entidades locais
-Priorizados: apoio ás TICs, servizos destinados á poboación
dependente…

 Beneficiarios: persoas físicas ou xurídicas que promovan proxectos
no marco da estratexia de desenvolvemento local; obrigatoriedade
de convocatorias públicas abertas. Exclúense os GDR como
beneficiarios independentes de proxectos.

B) OS NOVOS GDR:
NÚMERO DE GRUPOS E COBERTURA
TERRITORIAL; COMPOSICIÓN
B.1) Contexto orzamentario

Datos do período 2000-2006 (€ correntes)

FEOGA-O
LEADER+ *
PRODER II

MAPA

XUNTA

55.422.663

9.980.219

10.215.093

37.306.000

9.187.296

9.187.296

92.728.663

19.167.515

19.402.389

AGADER

46.277.932

92.728.663

19.167.515

65.680.321

SUBTOTAL LOCAL
TOTAL
75.617.975
83.153.975
7.536.000
55.680.592
61.901.998
6.221.406
131.298.567 13.757.406 145.055.973
46.277.932
51.447.407
5.169.475
177.576.499 18.926.881 196.503.380

* Habería que engadir os fondos dos 3 grupos interautonómicos

177,6 M€ (2000-2006)
148,8 M€ (2007-2013)
+ Cooperación transnacional
e interrexional
+ Eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca:
Grupos de Acción Costeira

Nova planificación

30 GDR
COBERTURA: Todos os territorios rurais
Maior tamaño medio e racionalización do mapa

B.2) Delimitación territorial dos Grupos

Ámbito territorial elexíbel:



Inclusión de todos os concellos que contan con espazo rural



Exclusión dos núcleos por encima de certo tamaño nas áreas máis
dinámicas (en principio, núcleos >2.000 habitantes en concellos non
incluídos no Plan de Reequilibrio Territorial da Xunta de Galicia)

B.2) Delimitación territorial dos Grupos

Mapa dos Grupos:
1.

Condicionantes



Volume de fondos públicos dispoñíbeis; presenza dos novos Grupos
de Acción Costeira



Necesidade dun tamaño medio dos Grupos superior ao do período
2000-2006 (alcanzar masa crítica, dotación suficiente dos gastos de
funcionamento); maior homoxeneidade que no período actual



Consecuencia: máximo en torno a 30 Grupos

2. Procedemento operativo
-Opción 1: Delimitación territorial “espontánea”
Problemas: risco de que resulte un mapa con tamaños moi
heteroxéneos; poderían aparecer distintas candidaturas con
diferentes delimitacións territoriais
-Opción 2 (a elixida): Delimitación previa do mapa de Grupos por
parte de Agader (unha única candidatura consensuada en cada
territorio)
a. Elaboración dunha proposta inicial
b. Proceso de consulta pública; axustes do mapa inicial
c. Elaboración do mapa que figurará na convocatoria. Posibilidade
de adaptar ou modificar ese mapa, sempre que exista un
consenso amplo dos axentes do territorio.

B.3) Características dos GDR

Asociación sen ánimo de lucro
Conxunto representativos de axentes
públicos e privados
Principio de “portas abertas”
Zona coherente e masa crítica

B.3) Características dos GDR

ÓRGANOS DE DECISIÓN
• Axentes económicos e sociais e representantes da sociedade
civil >50% dos votos
• Obrigatorio
Cooperativas
Organizacións profesionais agrarias
Asociacións de mulleres
Asociacións de mozos/as
• Con voz pero sen voto:
Representante de Agader
Membro da estrutura comarcal da Consellaría do Medio Rural

B.3) Características dos GDR

EQUIPO TÉCNICO

• Na estrutura propia do grupo

• Integrado por persoal cun perfil máis dinamizador que
de xestión administrativa

C) MODELO DE FUNCIONAMENTO E
XESTIÓN
Leccións aprendidas dos anteriores períodos

XESTIÓN ADMINISTRATIVA
 Excesivo peso administrativo sobre a estrutura dos GDR,
limitando o traballo de animación, dinamización, promoción e
acompañamento dos proxectos.
 Ineficiencias financeiras, ligadas ao pago directo polos Grupos.
Tramitación administrativa con deficiencias e sen incentivos.
 Frecuentes deficiencias na actuación do Responsábel
Administrativo Financeiro (RAF).
 Dificultades para o seguimento ex-post dos proxectos e a
actuación ante incumprimentos dos contratos.

XESTIÓN ESTRATÉXICA E SOCIAL

 Concentración

do poder real de decisión nun reducido
número de membros do Grupo, o que dificulta a implicación
dos axentes socioeconómicos do territorio.

 Insuficiente

difusión e comunicación dos programas ao
conxunto da poboación.

 Deficiencias

na priorización do destino dos fondos.
Necesidade de mellorar a obxectivación do proceso de
baremación e concesión das axudas.

 Fomento

da ineficiencia, ao ter cada Grupo un plan
financeiro fixo e seguro a 6 ou 7 anos.

Outros condicionantes:
novo Regulamento de financiación da PAC (normas FEADER)
Xestión do FEADER

Organismo pagador

 Implementación de procedementos máis estrictos que no
FEOGA-O

 Necesidade de delegación da fase de autorización por parte do
Organismo Pagador

 Fluxos financeiros: non é posíbel o anticipo de fondos FEADER
aos GDR (o anticipo permanece no FEGA); a cambio, artículase
un procedemento áxil para o pago aos perceptores finais
(posibilidade de pagos semanais, con prefinanciación do FEGA)

Consecuencia: cambios a introducir no novo modelo de
funcionamento e xestión

 Conveniencia de que exista vínculo administrativo entre o promotor e a

Administración. Deste modo o promotor pasa a ser o beneficiario e o GDR
entidade colaboradora.

 Realización

promotores.

dos

pagos:

directamente

da

Administración

aos

 Tramitación administrativa: asumida no esencial por AGADER
 Potenciar o papel dos GDR en:
• MOBILIZACIÓN, ANIMACIÓN E DINAMIZACIÓN
• PROMOCIÓN E CAPTACIÓN DE INICIATIVAS
• MADURACIÓN DOS PROXECTOS E APOIO AOS PROMOTORES
• SELECCIÓN DE PROXECTOS
• ACOMPAÑAMENTO DA EXECUCIÓN E EVOLUCIÓN POSTERIOR

C.1) Proceso de selección de proxectos
polos GDR
CONVOCATORIA

SOLICITUDE DE AXUDA

Pública, aberta e de libre concorrencia
Equipo técnico do
GDR

Programa de actuación
Normas de aplicación
Baremo público

AVALIACIÓN

SELECCIÓN

Xunta Directiva do GDR

CONTROL DE ELIXIBILIDADE

Agader

RESOLUCIÓN

Agader

BENEFICIARIO

Cuestións legais

C.2) Circuitos financeiros
SELECCIÓN DOS GRUPOS
ASIGNACIÓN CADROS FINANCEIROS
Mínimo 25% e <80% do proxecto
CERTIFICACIÓNS PARCIAIS

Documentacion a través do GDR
Agader: análise, fiscalización

VISITA DE CONTROL

(controis administrativos e
sobre o terreo)
terreo)

PAGO AO PROMOTOR

RESERVA DE EFICACIA

Necesaria para o pagamento

Directo pola Administración

D) COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E
INTERREXIONAL

Obxectivos

Traballo en rede
Transferencia de iniciativas de carácter piloto e innovador

Cooperación
interterritorial
entre GDR de
Galiza

Cooperación interterritorial con Grupos
doutras CCAA e cooperación transnacional

Rede Rural Nacional
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

PROXECTOS DE COOPERACIÓN

 Participación en proxectos de cooperación pública e privada con outras
zonas rurais, coas seguintes características:
- Presenza dun GDR
- Asociación dos axentes locais

 Actuación conxunta

PROCEDEMENTO E CALENDARIO DE SELECCIÓN
DE PROXECTOS DE COOPERACIÓN

 Proxectos de cooperación interterritorial con territorios de fóra
de Galiza/cooperación transnacional

MAPA

 Proxectos de cooperación dentro de Galiza: Agader
Impulso de liñas prioritarias
Convocatorias de axudas a proxectos de cooperación

A partir do ano seguinte á resolución da convocatoria dos GDR

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROXECTOS
DE COOPERACIÓN

 Acción común: alén do intercambio de experiencias
 Transferencia de coñecementos e iniciativas
 Efecto potenciador das estratexias de desenvolvemento local/comarcal
 Aparición de novas actividades económicas ou fórmulas de prestación
de servizos

E) GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS GDR
E PROMOCIÓN TERRITORIAL
Obxectivos
Dotar aos GDR da estrutura e capacidade suficientes para o cumprimento
do seu labor de promoción, dinamización e desenvolvemento do territorio








Persoal
Asistencia á xestión
Subministracións exteriores
Material informático, telemático e de reprografía
Gastos relativos á sede do grupo
outros

ACCIÓNS DE DINAMIZACIÓN E PROMOCIÓN












Difusión do programa
Encontros, xornadas, seminarios, congresos
Estudos, informes, publicacións
Mapas, guías, material de promoción, portais e páxinas web
Viaxes, presenza en ferias
Sinalizacións turísticas
Rutas
Proxectos sectoriais colectivos, de coordinación
Accións de formación vinculadas a proxectos concretos a executar
dentro da estratexia de desenvolvemento
Valorización do patrimonio cultural inmaterial
TODAS AS ACCIÓNS DE PROMOCIÓN DESENVOLVIDAS POLOS GDR
FINÁNCIANSE CON CARGO A ESTA MEDIDA

Orzamento destinado ao funcionamento dos GDR
Dotación global para gastos de funcionamento, dnamización e promoción:
máximo do 20% dos fondos asignados á estratexia de desenvolvemento.
GASTOS DE FUNCIONAMENTO
Entre o 12% e o 16% dos fondos asignados á estratexia de desenvolvemento.
Partindo dunha dotación básica (12%), estabeleceranse mecanismos
obxectivos de avaliación do traballo do Grupo:
• Labor de dinamización do territorio
• Captación ou promoción de proxectos que concurran a outras liñas de
financiación
• Incidencias de non-elixibilidade remitidas ao órgano xestor
• Funcionamento real das estruturas de participación do grupo
• Posta en marcha de proxectos de cooperación

Nos meses previos ao final de 2013 o exceso de fondos asignados a esta medida, aos
que o GDR non teña dereito, incorporaránse á medida 4.1 (financiación de proxectos).

Orzamento destinado a accións de dinamización
do territorio

Mínimo do 4% dos fondos asignados á estratexia de
desenvolvemento.
Orzamento total destinado a gastos de funcionamento,
dinamización e promoción: entre o 16% e o 20% dos
fondos asignados á estratexia de desenvolvemento

5. CUESTIÓNS OPERATIVAS
A) SELECCIÓN DOS GDR. CALENDARIO E PROCEDEMENTO

1ª convocatoria

Dentro dos 9 meses seguintes á aprobación do PDR
pola Comisión Europea. Contido da convocatoria:
• Réxime de axudas
• Modelo de convenio cos Grupos
• Procedemento de xestión
• Guión para a elaboración dos programas
comarcais
• Réxime sancionador

Presentación de
candidaturas

3 meses

Resolución da
convocatoria

4 meses despois do peche do prazo de
admisión de candidaturas

A) SELECCIÓN DOS GDR. CALENDARIO E PROCEDEMENTO
Caso de non adxudicación de todos os fondos
2ª convocatoria

3 meses despois da resolución da primeira

Presentación de
candidaturas

2 meses

Resolución da
convocatoria

2 meses despois do peche do prazo de
admisión de candidaturas

B) GUIÓN DO PROGRAMA DE CADA GRUPO
1. Liñas de actuación
2. Composición do Grupo
3. Dereitos e obrigas dos socios; sistema de admisión e baixa
4. Mecanismos de funcionamento e toma de decisións
5. Funcións e responsabilidades dos órganos do GDR
6. Actividades de difusión/ divulgación/ dinamización
7. Procedemento de recepción, rexistro, estudo e avaliación
técnica de proxectos
8. Criterios de selección e priorización dos proxectos
9. Mecanismos de control dos proxectos aprobados

C) CRITERIOS DE SELECCIÓN E ASIGNACIÓN DE
FONDOS AOS GRUPOS
CRITERIOS REFERIDOS AO GRUPO
E Á ESTRATEXIA

CRITERIOS TERRITORIAIS



Composición, representatividade e
estruturas de participación e
funcionamento do Grupo

 Grao de dispersión



Calidade da estratexia

 Nivel de envellecemento
e taxas de dependencia



Elementos innovadores



Igualdade de oportunidades home-muller



Potencial de creación de novos empregos,
en particular para mulleres e mozos/as



Medioambiente



Cooperación interterritorial e trasnacional



Resultados obtidos nos anteriores períodos
de programación

 Densidade de poboación
 Evolución da poboación

 Nivel de renda
 Peso dos sectores agrario
e forestal
 Dotación de servizos e
infraestruturas básicas
 Rede Natura

Próximas tarefas



Delimitación xeográfica das 30 áreas de actuación
Polos axentes do territorio

Difusión, dinamización e mobilización
Por Agader:
decembro 07/xaneiro 08

Proceso constitutivo para as novas candidaturas
(aprox. febreiro 2008)



Elaboración da normativa
de aplicación

Tipoloxía de proxectos non produtivos a priorizar
Réxime de axudas
Modelo de Convenio GDR-Agader
Modelo de Estatutos e normativa dos GDR

Contacto e información adicional:
http://agader.xunta.es
area.programas.agader@xunta.es
Teléfono: 981 547 369

Toda a información relativa ao novo programa estará
dispoñíbel na páxina web de Agader,
onde se agardan todas as achegas

