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Sabes todo o que o GALP 
pode facer por ti? 
Súmate ao desenvolvemento 
sostible da Ría de Pontevedra

A Estratexia de Desenvolvemento 
Local Participativo (EDLP) do GALP 
Ría de Pontevedra establece a folla 
de ruta para un desenvolvemento 
sostible da pesca, da acuicultura e 
doutras actividades relacionadas co 
medio mariño a través das axudas 
do Fondo Europeo Marítimo, da 
Pesca e da Acuicultura (FEMPA).

O GALP Ría de Pontevedra destina 
máis de 4 millóns de euros ao 
financiamento daqueles proxectos 
que contribúan ao desenvolvemento 
do territorio durante o período 2023-
2027 e baixo os obxectivos que 
marca a EDLP.

Os concellos da área  de influencia 
do GALP Ría de Pontevedra son 
Bueu, Marín, Pontevedra, Poio, 
Sanxenxo e Meaño.

Máis información en:
http://www.galpriadepontevedra.org/edlp-23-27/

https://galp.xunta.gal/es/ria-de-pontevedra
http://www.galpriadepontevedra.org
http://www.galpriadepontevedra.org/edlp-23-27/


Para recibir a axuda, os proxectos deberán contribuír 
ao desenvolvemento sostible do territorio, sendo 
avaliados mediante os seguintes criterios:

Criterios de valoración dos proxectos

CRITERIOS GLOBAIS Puntuación 
máxima

1 Persoa promotora 30
2 Creación ou mantemento de emprego 30
3 Posta en valor dos recursos pesqueiros 20

4,5,6
Coherencia cos marcos estratéxicos 
comunitarios, nacionais e rexionais

30

7
Posta en valor do patrimonio e a cultura 
mariñeira

30

8 Principios horizontais e outros 20

Puntuación total dos criterios globais 160

CRITERIOS EXCLUÍNTES Puntuación 
mínima

Puntuación 
máxima

0.1 Viabilidade técnica 5 10
0.2 Viabilidade económica 5 10
0.3 Viabilidade financeira 5 10
0.4 Coherencia do proxecto coa EDLP 5 10
Puntuación total dos criterios excluíntes 20 40

PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL DUN PROXECTO 200

Obxectivos estratéxicos Total

Obxectivo estratéxico 1 2.019.416,22 €
Obxectivo estratéxico 2 1.130.873,08 €
Obxectivo estratéxico 3 695.576,70 €
Obxectivo estratéxico 4 359.007,33 €
Obxectivo estratéxico 5 107.702,20 €
Obxectivo estratéxico 6 175.016,07 €

Total importe destinado a proxectos 4.487.591,60 €

Cales son as características das axudas?

• De xeito xeral, as accións desenvoltas no 
territorio coherentes coa EDLP poderán ser 
subvencionables ata o 50%

• As organizacións de pescadores ou outros 
beneficiarios colectivos do sector pesqueiro 
poderán percibir ata o 60% de financiamento

• As accións vinculadas á pesca costeira 
artesanal e as que sexan de interese e beneficio 
colectivo poderán chegar ata o 100% de axuda

• O importe máximo de axuda por proxecto é de 
200.000 €

Cales son os obxectivos da EDLP e que deben 
cumprir os proxectos subvencionables?

Mellora da competitividade 
e posta en valor da 
actividade pesqueira, 
marisqueira e acuícola
- Promoción da innovación 
no sector pesqueiro, 
marisqueiro e acuícola

- Impulso do emprendemento 
e o emprego, en particular, 
das mulleres, da xuventude 
e das persoas en risco de 
exclusión

- Apoio ás entidades 
representativas do sector 
pesqueiro como axentes da 
gobernanza

Fomento da economía azul
- Contribución ao 
desenvolvemento dun 
turismo vinculado ao medio 
mariño, sostible, inclusivo e 
desestacionalizado

 - Impulso das iniciativas de 
economía circular e cohesión 
territorial 

Promoción do patrimonio 
medioambiental

- Conservación e posta en 
valor dos recursos pesqueiros 
e do medio natural da ría de 
Pontevedra

- Concienciación da 
problemática do cambio 
climático e deseño de accións 
destinadas á adaptación e 
mitigación dos seus efectos

Fomento do patrimonio 
cultural e do benestar 
social
- Recoñecemento do 
patrimonio cultural 
marítimo-pesqueiro como 
sinal de identidade da ría de 
Pontevedra

- Logro dunha zona costeira 
máis accesible e inclusiva

Reforzo do papel das 
comunidades pesqueiras 
no desenvolvemento local
 -Promoción de accións 
conxuntas e colaboracións 
co obxectivo acadar o 
desenvolvemento sostible da 
zona costeira

Fortalecemento da 
cooperación
- Fomento da cooperación 
interterritorial e transnacional 
para unha xestión sostible do 
océano e o seu litoral

A Estratexia de Desenvolvemento Sostible do GALP Ría de Pontevedra 

Máis información en:
http://www.galpriadepontevedra.org/edlp-23-27/

Consulta cales son as 
condicións para ser 
beneficiario/a e recibir 
financiamento
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