MODELOS NORMALIZADOS PARA
A PRESENTACIÓN DAS AXUDAS
Atópanse a disposición dos promotores nas
oficinas do GDR, e nas webs:

www.deloa.es

www.deloa.es deloa@deloa.es www.deloa.es

https://sede.Xunta.gal/detalleprocedemento?codtram=MR701D

MÁIS INFORMACIÓN NA SEDE DA
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO LOCAL DELOA:

deloa@deloa.es www.deloa.es deloa@deloa.es

Lugar de A Escravitude, s/n
15980 Padrón-A Coruña
T. +34 981 817 000
F. +34 981 817 001
deloa@deloa.es
www.deloa.es

HORARIO DE INVERNO
Luns, martes e xoves de 9:00 a 18:15
Mércores de 9:00 a 17:00
Venres de 9:00 a 14:45
HORARIO DE VERÁN
De luns a venres de 8:00 a 15:00
HORARIO DE REXISTRO DE DOCUMENTACIÓN
De luns a venres de 9:00 a 14:00

MEDIDA LEADER
GALICIA 2014-2020
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO LOCAL DELOA

A MEDIDA LEADER GALICIA 2014-2020

TIPOLOXÍA DE PROXECTOS SUBVENCIONABLES

As axudas LEADER destinadas a execución de proxectos de desenvolvemento rural e
xestionadas pola Asociación de Desarrollo Local DELOA, teñen a finalidade de mellorar a
calidade de vida, fomentar a diversificación da actividade económica, a mellora da gobernanza e a mobilización do potencial do territorio rural.

PROXECTOS NON PRODUTIVOS
Proxectos que teñan un interese público ou colectivo.

TERRITORIO ELEXIBLE

PRIORIDADE ALTA

Concellos de: Boiro, Dodro, Lousame, Muros, Noia, Outes, Padrón, Pobra, Son, Rianxo,

Ribeira e Rois.

EXCEPTO: Os núcleos urbanos de Riveira, Boiro e Noia.

BENEFICIARIOS
✔ As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.

✔

Proxectos que fomenten a inclusión social.

✔

Mellora da accesibilidade ás tecnoloxías da
información e comunicación (TIC).

✔

Actuacións de recuperación patrimonial,
paisaxística e etnográfica.

O importe máximo de axuda será do 90%
O importe mínimo de axuda será do 60%

✔ As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores.

✔ As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

PRIORIDADE MEDIA

✔ Infraestruturas de lecer: ludotecas,
áreas recreativas, parques ou espazos de ocio.
✔ Instalacións deportivas.

LOUSAME

A CORUÑA

PONTEVEDRA

LUGO

OURENSE

O importe máximo de axuda será do 70%
O importe mínimo de axuda será do 40%

✔

No sector da produción agraria primaria.

✔

Na transformación e comercialización
de produtos agrarios.

✔

Transformación e comercialización
de produtos forestais.

✔

Diversificación das explotacións agrarias
cara actividades non agrarias.

✔

Creación, modernización ou ampliación
de todo tipo de empresas que desenvolvan
actividades non agrarias.

O importe máximo de axuda será do 50%
O importe mínimo de axuda será do 20%

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
electrónica: obrigatoria para: as persoas xurídicas de carácter privado, as
entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades,
consorcios e entidades dependentes das anteriores; e tamén para as comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

✔Vía

OUTROS PROXECTOS NON PRODUTIVOS

Todos os proxectos NON recollidos nos dous
puntos anteriores que poidan ser elixibles
de acordo coa estratexia e teñan a natureza
de non produtivos.

PROXECTOS PRODUTIVOS

O importe máximo de axuda será do 50%
O importe mínimo de axuda será do 30%

persoas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán
presentar as solicitudes presencialmente no rexistro do GDR.

✔ As

