PROGRAMA LEADER 2007 - 2013
O novo programa LEADER 2007-2013 establece uns obxectivos estratéxicos
sobre os que deben pivotar as propostas dos GDR, estes son:
•
•
•
•

1.
Configuración dos GDR representativos e cunha dinámica de
participación e implicación real dos axentes públicos e privados do
territorio.
2.
Orientación da actividade dos GDR á dinamización, promoción,
selección e seguimento das 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.

Estratexias de desenvolvemento rural:
• Actuacións co obxectivo de aumentar a competitividade
dos sectores agrario e forestal:
• modernización das explotacións agrarias, aumento do
valor económico do bosque e dos produtos
agroforestais, cooperación para o desenvolvemento de
novos produtos, procesos e tecnoloxías nos sectores
agrario, forestal e alimentario.
• Actuacións encamiñadas á mellora do medio ambiente e
do entorno rural:
• Investimentos non produtivos en explotacións agrarias e
en espazos forestais.

• Actuacións dirixidas a aumentar a calidade de vida nas
zonas rurais e a diversificación 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 rurais, conservación do patrimonio,
proxectos silvopastorís en MVMC e formación e
información.

PROCEDEMENTO ABERTO

LIÑAS DE ACTUACIÓN DENTRO DO PROGRAMA
LEADER GALIZA 2007-2013 NO TERRITORIO AVINZA GDR 15

• 4.1.1. DINAMIZACIÓN DO SECTOR AGRARIO E
FORESTALOBXECTIVOACTUACIÓNS
• 1/ Fomentar a implantación de explotacións agrarias
extensivas en áreas medioambientalmente sensíbeis e
diversificación agrariaCreación de explotacións de
gandería extensiva
• 2/ Desenvolver novos produtos, procesos e tecnoloxías
no sector forestalCreación de cooperativas de
transformación e produción hortícola e agroforestal
(cinco)
• 3/ Aumentar o valor económico dos montesCreación de
cooperativas de servizos agroforestais

• 4.1.2. MELLORA MEDIOAMBIENTAL E DO
CONTORNO RURAL
• 1/ Promover a recuperación e valorización do patrimonio
natural no ámbito rural
• Adecuación e recuperación de construccións para locais
sociais
• Recuperación de camiños tradicionaisServizos de
transporte

•
•

•
•
•

•

4.1.3. DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA RURAL E MELLORA DA
CALIDADE DE VIDA
1/ Ofrecer servizos á poboación nas zonas rurais como factor de
desenvolvemento e mellora da calidade de vidaCreación de centro
especial de emprego para persoas con discapacidade Mellora do
acceso ás TICs
2/ Favorecer a creación e a consolidación de nova empresas
incrementando o tecido produtivo localPosta en marcha dun viveiro
de empresasCreación de PEMES (30)
3/ Fomentar do agroturismoCreación establecementos de
agroturismo rural
4/ Fomentar e difundir actividades turísticasEdición de material
promocional: guías páxinas web,...Rutas de sendeirismoOutras NP:
centros de infor. turística, programas de acceso ás TICs, mellora do
patrimonio rural
5/ Impulsar a artesanía no ámbito localDesenvolvemento de
alfarería (2)Talleres de artesanía tradicional: cestería, forxa, téxtil,..
(5)

CUADRO FINANCIEIRO
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