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 que se adican á
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O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra é unha entidade colaboradora da Consellería do Mar da Xunta de Galicia para a xestión de fondos europeos FEMP

destinados á creación e mellora do emprego, inclusión social e benestar xeral da poboación de Sanxenxo, Marín, Bueu, Pontevedra, Meaño e Poio entre 2014 e 2020. O GALP –RP  dispón

de 5.714.908,27€ para cumprir os obxectivos do seu documento marco: a Estratexia de Desenvolvemento local para a Ría de Pontevedra.  Destes, 4.236.181€ están reservados para

financiar proxectos de entidades locais. 482.629€ van destinados a cubrir custes de proxectos para a conservación, mellora, e difusión da cultura e edificios ou elementos simbólicos

asociados ao mar na Ría de Pontevedra. Ao rematar 2018, 481.422€ estaban aínda sen gastar. Axúdasnos a pensar como facer que este rompecabezas encaixe?Este póster
resume o reto ao que se enfronta o GALP, as oportunidades  e barreiras para poder contribuír á posta en valor da cultura local relacionada co mar. A lenda é a seguinte: os
cadrados de primeiro nivel turquesa son oportunidades ou factores positivos para o cumprimento do reto central, mentres que os laranxas son barreiras. Os cadrados de segundo
nivel laranxa escuro ou turquesa escuro son dimensións que explican o respectivos cadrados de primeiro nivel. En azul eléctrico figuran, tanto para barreiras como para

oportunidades, accións para darlles resposta que se foron recollendo a través de consultas participativas que o GALP organizou entre maio e setembro do 2019.
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Desconfianza 

Admón
 Pública

 

Redacción
nova EDLP
de xeito

participativo
(2021-2027)99,75% fondos

executar para
este obxectivo

sen gastar
(481.422€)

lntensificación
asesoramento  

promotoras 

 

Esixencia
cofinancia
mento

entidades
 

Esixencias
viabilidade
económica
proxectos

(recuperación
investimento 3-5

anos)

 

Aumento
obradoiros
presenciais
dirixidos
sectores
obxectivo

Comunicación
baseada en

boas prácticas
doutros GALP
ou entidades

rede

 

Eliminación
mitos sobre

requisitos para
ser beneficiario
axudas GALP

(FAQS)

 

Falla
comunicación
horizontal:
información

representantes
entidades

Facer
campañas de
concienciación
con infancia e
xuventude Sensibilidade

xeneralizada
sobre a

necesidade de
conservar e

promocionar a
cultura

Buscar
colaboracións

con
escolas,profesio
nais, e institutos

Multitude de eventos
organizados polas
entidades locais, en

especial
gastronómicos e de

actividades
recreativas

GALP poisicionado
como axente

promotor da cultura
local (campamentos
Ateneo Marín, etc)

Ofrecer +

información liñas
financiamento

complementarias 

 

Cultura fai que
este sector non
se vexa con

potencial para
xerar emprego
ou beneficios

Crise económica
reduce axudas

públicas cultura,

abandono
patrimonio material

e inmaterial

Convenios
banca

 

Dispoñibilidade a
pagar por
actividades

culturais  baixa
(iniciativa pública)

Non se teñen
financiado

proxectos nesta
liña, non se pode

usar efecto
demostración

 

Egoísmo e
individualismo
(competencia

entre
entidades)

Falta
profesionalización

sector,

dificultades
emprendemento

Presión turística na zona,

que demanda servizos
náuticos e outros culturais
especializados (roteiros,

visitas guiadas museos, 

 saídas en
embarcaciónsdegustación

s..)

Promoción
presentación de

proxectos
conxuntos entre

entidades

Eixo visto como
estratéxico
para o GALP, 

pero non viable
a c/p


