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Medida 16 
 Cooperación 



 
Medida 16 . Submedida 16.1 

 
Apoio á creación e funcionamento de grupos 

operativos da AIE en materia de produtividade e 
sostenibilidade agrícola-forestal. 

 
16.1.1 AXUDA PARA A CREACIÓN DE GRUPOS 

OPERATIVOS 



   
            

 
 
 
 
 
 

 
   

         
 

                       
 

  
                    
   

 
    

       
     

 
       

 
 

 
 
 
 
 
 
Os grupos operativos son os actores principais da implementación da AEI . 
Estos grupos estarán formados polas partes interesadas en resolver un 
problema concreto ou aproveitar unha oportunidad mediante 
o coñecemento e a innovación 



Resultados 
 Convocatoria 2016: 
57 GO constituidos 
 
 Convocatoria 2017: 
82 GO constituidos 
 



 
Medida 16 . Submedida 16.1 

 
Apoio á creación e funcionamento de grupos 

operativos da AIE en materia de produtividade e 
sostenibilidade agrícola-forestal. 

 
16.1.2 AXUDA PARA A EXECUCIÓN DE 

PROXECTOS DE GRUPOS OPERATIVOS 



• Tipoloxía da operación: 
•  Execución dun proxecto, funcionamento do GO da AEI 

 
• Tipo de axuda: 

• Convocatoria pública 
 
• Beneficiarios:  

• Grupo operativo  
• Ata 5 beneficiarios por proxecto 
 

• Costes subvencionables: 
• Gastos vinculados á execución directa do proxecto 
• Gastos do GO de coordinación, seguimento transferencia e difusión de resultados  

 
• Criterios de selección:  

• Innovación, temática, calidade técnica, alcance dos resultados 
• Compoñentes do GO, idoneidade, multidisciplinariedade, capacidade de 
interacción  e de transferencia 

 
• Intensidade da axuda: 100% dos gastos subvencionables 
 



Resultados 
 Convocatoria 2016: 
•  11 Proxectos aprobados aos GO-2016 
 Convocatoria 2017: 
• Total 18 proxectos aprobados 
• 2 proxectos aprobados aos GO -2016 
• 13  Proxectos aprobados aos GO 2017 
 Convocatoria 2018: 
• Orzamento 60% mais que 2017 
 



 
 

Medida 01 . Submedida 16.2 
 
 
 

Apoio para proxectos piloto e para o desenvolvemento 
de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías. 



• Tipoloxía da operación: 
• Execución de proxectos pilotos no ámbito da investigación e innovación 

 
• Tipo de axuda: 

• Convocatoria  pública 
• Inversión directa da Administración  

 
• Beneficiarios: 

• Empresas, agrupacións de produtores, cooperativas, outros grupos de 
cooperación no sector agrario forestal e agroalimentario. 
• Un beneficiario por proxecto 

 
• Costes subvencionables: 

• Costes directos vinculados á execución do proxecto  
• Costes de divulgación e transferencia. 

 
• Criterios de selección: tematica, calidade técnica, alcance  de resultados 
 
• Intensidade da axuda: 80% dos costes subvencionables. 
 



Resultados 
• Convocatoria 2016:: 
• 10 Proxectos aprobados 
• Convocatoria 2017 
• 14 Proxectos aprobados 
 Convocatoria 2018: 
• Orzamento un 20% mais que 2017 
 



PDR 2014-2020 

 
 
 
   

Medida 1 
 Transferencia do coñecemento 



 
 

Medida 01 . Submedida 1.2 
 
 
 

Apoio ás actividades de demostración e accións de 
información 

 
 



• Tipoloxía da operación: 
• Actividades de demostración: sesión práctica, campos de demostración 
• Actividades de información: xornadas, ferias, congresos, on-line 

• Tipo de axuda: 
• Convocatoria pública  
• Actuacións da propia Consellería  
 

• Beneficiarios: 
• Entidades públicas/privadas 
• A administración 

 
• Destinatarios das accións: 

• Vinculación profesional con actividades agroforestais e agroalimentarias 
• Espectativa de incorporación 
• Xovenes e mulleres 

 
• Costes subvencionables 

• Gastos de relatores/ colaboradores: Impartición e coordinación 
• Gastos xerais: Material didáctico, equipos,funxibles, promoción/difusión, 
alugueres e desprazamentos necesarios para a actividade. 

 
• Criterios de selección. Experiencia da entidade, temática, destinatarios 
 
• Intensidade da axuda: 100% dos gastos subvencionables 
 

Sistema permanente de 
transferencia 



 
 

Medida 01 . Submedida 1.3 
 
 
 

Apoio ao intercambio para a xestión agroforestal  
e  

visitas a explotacións agrícolas e forestais  
 
 
 



• Tipoloxía da operación: 
• Intercambios de xestión ( máx. 6 meses) 
• Visitas a explotacións  ( máx.5 dias) 
 

• Tipo de axuda: 
 

• Convocatoria pública  
 
• Beneficiarios: 

• Entidades públicas/privadas cunha finalidade de formación / información  
 

• Destinatarios: 
• En activo no sector  agroforestal e agroalimentario 
• Espectativa de incorporación en sector agroforestal e agroalimentario 
• Xóvenes menores de 41 anos 

 
• Costes subvencionables: organización da viaxe, desprazamentos, aloxamento e manutención  
( deberán ser aboados previamente aos destinatarios) 
 
• Criterios de selección: Experiencia da entidade, temática e destinatarios. 
 
• Intensidade da axuda: 100% dos gastos subvencionables 
 

BOAS 
PRÁCTICAS 

Aprender 

EMPRENDER 



Moitas gracias 
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