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O programa Leader 2014-2020
• 2.1. Bases para o deseño da estratexia

ENFOQUE “LEADER” 
APLICACIÓN DO DESENVOLVEMENTO 
RURAL BASEADO NA PARTICIPACIÓN 
DA PROPIA POBOACIÓN DO 
TERRITORIO



As características esenciales do LEADER



LEADER dentro do PDR 2014-2020
LEADER pertence 
aos fondos FEADER 
que obriga a que o 
PDR reserve polo 
menos un 5%.

Finalmente 7,13 % 
dos fondos do PDR, 
84.000.000 € (75% 
63.000.000 de 
fondos FEADER)



Prioridade

• 6B: Promover o 
desenvolvemento local nas 
zonas rurais



Outras prioridades
• 1A: fomentar a innovación e a cooperación
• 2B: facilitar a entrada no sector agrario de agricultores
• 3A: mellorar competitividade dos produtores primarios, potenciando 

os mercados locais
• 4A: restaurar e preservar a biodiversidade, os sistemas agrarios e a 

paisaxe
• 5: promover a eficiencia dos recursos (economía baixa en C)
• 6A e 6C: facilitar a creación e desenvolvemento de pequenas 

empresas e mellorar a accesibilidade ás TIC



Territorio 
24 GDRs



Territorio semellante ao 
da RB
PLAN DE XESTIÓN 2013-
2022



Zonas excluídas (entidades singulares de máis 
de 6.000 habitantes)

• Núcleo de Arteixo
• Núcleo de Betanzos
• Núcleo de Sada
• Perillo (Oleiros)



Proxectos que se poderán seleccionar
• Produtivos (mínimo do 65% dos  fondos asignados). 

Principalmente dirixidos  a pequenas empresas. 
• Non produtivos (máximo do 35% dos fondos 

asignados)
Natureza

• Promotor público
• Promotor privadoBeneficiario

• Programados
• Non programados

Inclusión inicial 
na estratexia



Importes máximos de axuda

Proxectos produtivos

Axuda máxima de 
200.000 €

Porcentaxe 
máxima de axuda 

do 50%

Proxectos non produtivos

Axuda máxima de 
200.000 €

Porcentaxe 
máxima de axuda 

do 90%



Simulacións de Plans Financeiros

Proposta 1 (4.986.700 €)

Produtivos: 
2.854.334 €

Non 
produtivos: 
1.427.166 €

Formación 
promovida 
polo GDR: 
109.782 €

Proposta 2 (3.000.000 €)

Produtivos: 
1.717.168 €

Non 
produtivos: 
858.584 €

Formación 
promovida 
polo GDR: 
66.045 €



Proxectos Programa Leader 2007-2013 no GDR M-B



Folla de ruta



O programa Leader 2014-2020
• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

1. Mellorar a xestión no sector agrario

• Investimentos en proxectos de produción agrícola, 
gandeira e agroforestal complementarios á actividade 
principal non agraria da unidade familiar, en especial de 
produtos e variedades locais e agricultura ecolóxica.

• Recuperación de cultivos e variedades locais e 
tradicionais *(Formación e Cooperación). 

• Investimentos en novas actividades nas explotacións 
agrarias (divulgación, formación, ocio). 



O programa Leader 2014-2020
• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

2. Mellorar a competitividade no sector agrario

• Investimentos en transformación e comercialización de 
produtos agrarios, en especial de variedades locais e 
produtos ecolóxicos. 

• Fomento do cooperativismo orientado á transformación e 
comercialización de produtos agrarios. 

• Mellora de prazas e mercados locais que faciliten a 
comercialización das producións do medio rural. 

• Accións para fomentar a comercialización de produtos 
agrarios en circuítos curtos. *(Cooperación). 



O programa Leader 2014-2020
• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

3. Fomentar o uso sostible e viable das explotacións forestais

• Promover novos aproveitamentos e usos do monte que 
favorezan a biodiversidade e a paisaxe. *(Formación e 
Animación).

• Fomentar o asociacionismo, a certificación forestal e a 
cooperación na xestión e aproveitamento dos terreos 
forestais. *(Formación e Animación)

• Investimentos para a transformación e comercialización da 
madeira como materia prima e fonte de enerxía (leña e 
pellets). 



O programa Leader 2014-2020
• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

4. Incrementar a formación, a innovación e a transferencia de 
coñecemento no sector agrario e forestal

• Investimentos en mellora e optimización dos usos e ordenación das 
terras agrarias e forestais do territorio. *(Formación e Animación)

• Actividades de aconsellamento e asesoramento técnico para a 
innovación das producións agrarias. *(Formación e Animación)

• Investimentos para a creación de campos demostrativos de novos 
cultivos innovadores, agricultura ecolóxica e aproveitamentos 
forestais alternativos. *(Formación e Cooperación)

• Fomento da produción da agricultura ecolóxica. *(Formación e 
Animación)



O programa Leader 2014-2020
• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

5. Mellorar e conservar o medio ambiente

• Investimentos para iniciativas de custodia do territorio en espazos 
naturais protexidos, áreas de valor ambiental, Espazos Naturais de 
Interese Local (ENIL) e zonas adxacentes.

• Actividades de formación e sensibilización ambiental da poboación e 
dos traballadores de PEMES, entidades, asociacións e administracións 
públicas.

• Mantemento, recuperación, sinalización e rehabilitación dos espazos 
naturais protexidos existentes dentro da Rede Natura 2000, demais 
territorios integrados na rede de espazos protexidos de Galicia e 
Espazos Naturais de Interese Local (ENIL).
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• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

5. Mellorar e conservar o medio ambiente

• Identificación, protección e mellora de áreas de valor natural, árbores 
de interese, corredores de biodiversidade e das paisaxes rurais.

• Mellora dos centros de interpretación da natureza ligados a espazos 
naturais protexidos. Tematización en coordinación ca Reserva de 
Biosfera.

• Actividades de loita, control e xestión de especies exóticas invasoras. 

• Analizar a creación dun Xeoparque no territorio. *(Cooperación e 
Animación)



O programa Leader 2014-2020
• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

6. Promover o  desenvolvemento sostible e unha economía 
baixa en carbono. 

• Investimentos para a mellora da eficiencia enerxética e o emprego de 
fontes de enerxías renovables en explotacións, empresas e entidades.  

• Proxectos piloto e promoción de boas prácticas para mellorar a 
xestión de residuos e o aproveitamento sostible dos recursos 
naturais.

• Promover proxectos de Responsabilidade Social Empresarial entre as 
empresas do territorio. *(Animación)

• Creación de servizos e iniciativas de mobilidade sostible (aluguer de 
bicicletas, automóbiles eléctricos).



O programa Leader 2014-2020
• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

7. Diversificación da economía e o emprego
• Investimentos no sector do comercio polo miúdo. En especial a creación e 

mellora de tendas que comercialicen produtos elaborados ou cultivados 
no territorio e de agricultura ecolóxica.

• Creación, modernización e ampliación de empresas non agrarias.
• Creación e potenciación de centros de formación orientados ao emprego.
• Creación de espazos para o emprendemento (viveiros, incubadoras, 

espazos de traballo compartido, etc.) 
• Actividades para a formación e o apoio ao emprendemento e ás 

empresas innovadoras. *(Formación e Animación)
• Potenciar a incorporación das TIC en empresas e entidades. 
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• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

8. Fomentar un modelo turístico sostible
• Creación de novos servizos e produtos turísticos relacionados coa Reserva de 

Biosfera e co sector agrario (turismo activo, visitas divulgativas, agroturismo, 
ecoturismo, etc). 

• Creación e mellora de aloxamentos e servizos de turismo ligados a elementos 
patrimoniais (Camiño Inglés, restos arqueolóxicos, espazos naturais). 

• Posta en marcha do Clube Turístico Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e 
Terras do Mandeo (Cooperación e Animación).

• Investimentos para o uso público en infraestruturas recreativas, información 
turística e infraestruturas de turismo a pequena escala. 

• Promoción da incorporación do territorio como espazo natural na Lista Verde 
da Unión Internacional para a Conservación da Natureza (UICN).
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• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

9. Promover servizos para a mellora da 
calidade de vida da poboación rural

• Investimentos para a creación, mellora ou ampliación de todo tipo de 
servizos para a poboación rural.

• Investimentos en servizos e centros sociais, así como o seu 
acondicionamento e equipamento (Centros de día, Locais culturais e 
sociais). 

• Investimentos para favorecer a incorporación ao mercado laboral de 
persoas con discapacidade e colectivos desfavorecidos. 
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• OBXECTIVOS E ACCIÓNS

10. Mellora do patrimonio cultural do territorio

• Recuperación e posta en valor de recursos culturais e históricos do 
territorio para un uso sostible (Camiño Inglés, xacementos 
arqueolóxicos, bens culturais, patrimonio cultural inmaterial, etc.).

• Inventario e mellora dos recursos patrimoniais e culturais existentes 
no territorio.

• Creación e sinalización de roteiros temáticos que poñan en valor o 
patrimonio natural, cultural e arqueolóxico do territorio (Ruta 
modernista, ornitolóxica, etc). 

• Actividades de custodia cultural.



2. O programa Leader 2014-2020

• Reunións Programa LEADER para definir 
propostas. 

• 13 de maio. Local Social Carballal. Aranga

• 18 de maio. Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. Oleiros

• 19 de maio. Salón de Actos de Servizos Múltiples. Culleredo

• 23 de maio. Edificio Liceo. Betanzos

• 24 de maio. Auditorio Centro Arteixo Innovación. Arteixo

• 25 de maio. Centro Etnográfico de Teixeiro e Recinto Ferial. Curtis

• 26 de maio. Sede Asociación de Empresarios. Bergondo



Moitas grazas!

Máis información en www.marinasbetanzos.org e 
no teléfonos 981 669 541


