Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución
de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme
á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia
2014-2020, para as anualidades 2017 e 2018, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural.

GDR 22 - Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte.
Convocatoria 2017-2018: solicitudes de axuda presentadas ata 31 de marzo de 2017.
Mediante o Acordo do Consello de Dirección da Agader do 29 de decembro de 2016
aprobáronse as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader do
PDR de Galicia 2014-2020, cofinanciadas con Feader (DOG nº 12, do 18 de xaneiro de 2017) e
mediante a Resolución do 30 de decembro de 2016 do director xeral da Agader,
convocáronse, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de
proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á
estratexia de desenvolvemento local participativo), para as anualidades 2017 e 2018 (DOG nº
20, do 30 de xaneiro de 2017).
Para o financiamento desta convocatoria, no proxecto de orzamentos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o ano 2017 está consignado un crédito de 13.520.102,00 € nas
aplicacións orzamentarias de Agader 13.A1.712A.7600, 13.A1.712A.7700 e 13.A1.712A.7810
(aplicación orzamentaria 13.04.712A.732.09 da Consellería do Medio Rural, proxecto 201600221 da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural ).
Con respecto á anualidade 2018, está retido un crédito de 7.630.000,00 €.
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O Anexo II da citada convocatoria establecía para o GDR a seguinte distribución por
anualidades:

ANO

IMPORTE

2017

563.337,58

2018

315.295,31

TOTAL

878.632,89

Por outra parte, o director xeral da Agader, emitiu o 24/03/2017 unha resolución pola que se
aproban, dentro das dispoñibilidades orzamentarias globais establecidas na convocatoria da

medida Leader de Galicia para as anualidades 2017 e 2018, os importes máximos dispoñibles
para o GDR, dentro das distintas tipoloxías de proxectos subvencionables

SUBMEDIDA

19.2 Apoio a realización
de operacións conforme
á extratexia de
desenvolvemento local
particitativo

TIPO PROXECTO

2.017

GASTO PÚBLICO DA ESTRATEXIA
%
2.018
%
TOTAL

%

Produtivos

366.169,43

65,00

204.941,95

65,00

571.111,38

65,00

Non produtivos (entidades
públicas locais)

141.019,63

25,03

78.927,50

25,03

219.947,13

25,03

56.148,52

9,97

31.425,86

9,97

87.574,38

9,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Non Productivos (institucións
de carácter privado)
Formación

TOTAL

563.337,58

315.295,31

878.632,89

O artigo 17.6 das bases reguladoras das citadas subvencións establece que as subvencións
concedidas ao abeiro destas bases reguladoras publicaranse no DOG, así coma no taboleiro de
anuncios da sede da Agader (lugar da Barcia, nº56, Laraño, 15897 Santiago de Compostela), na
web do GDR e na web da Agader (http://agader.xunta.gal).
Ademais, a resolución notificarase individualmente a cada interesado, remitíndolle unha copia
ao GDR.
Tendo en conta que:
-

-

A competencia para resolver sobre a concesión das axudas lle corresponde á persoa
titular da Dirección Xeral da Agader, en virtude do Acordo de delegación do 11 de xullo
de 2013 do Consello de Dirección da Agader, feito público mediante a Resolución do
24 de xullo de 2013 (DOG nº 148, do 5 de agosto).
Existe dispoñibilidade financeira para as axudas que se propoñen.
Existe coherencia coa proposta da Xunta directiva do GDR do 20 de xullo de 2017
Existe coherencia cos informes proposta das resolucións individuais, emitidos polo
subdirector de Relacións cos GDR

RESOLVO QUE SE PUBLIQUE O RESULTADO DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS SEGUNDO
SE INDICA NOS PUNTOS SEGUINTES:
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1) Establecer a listaxe de proxectos seleccionados: non produtivos promovidos por
entidades públicas locais (anexo I).

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interporse recurso potestativo
de reposición ante o Consello de Dirección da Agader, no prazo dun mes contado desde o día
seguinte ao da notificación, ou ben directamente recurso contencioso administrativo ante o

Xulgado do Contencioso- administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses
contados igualmente desde o día seguinte ao da notificación. Tamén poderá interpoñerse
calquera outro recurso que se estime oportuno.

Santiago de Compostela

O director xeral da Agader

(Por delegación: Resolución 24/07/2013; DOG n.º 148, do 5 de agosto)

(Asinado electronicamente)
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Miguel Ángel Pérez Dubois

ANEXO I: PROXECTOS NON PRODUTIVOS SELECCIONADOS PROMOVIDOS POR ENTIDADES PÚBLICAS LOCAIS
Número de
expediente

Título

RENOVACION DA INSTALACION DE
ALUMEADO DO CAMPO DE FUTBOL
L17 1920 22 0009
E DO PAVILLON POLIDEPORTIVO DE
"O CONCO-DUMBRIA"

Promotor

Concello de Dumbría

Orzamento
aceptado

55.939,35

Portentaxe de
axuda (%)

81,60%

IMPORTE
AXUDA 2017

38.000,00

Asinado por: PEREZ DUBOIS, MIGUEL ANGEL
Cargo: Director Xeral da Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural
Data e hora: 03/08/2017 13:46:50

38.000,00
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IMPORTE
AXUDA 2018

Puntuación
segundo o
baremo

44,00

0,00

Prioridade

Alta

