
                                                                                                 
 

Enviar cuberto a un destes mails:  
xerencia@avinza-gdr15.com, comarcadalimia.gdr14@gmail.com, xerente@ovieiroleboreiro.com 

 

 

SECTOR AGROFORESTAL E MEDIOAMBIENTAL 
 

Valore por orde de importancia a NECESIDADE na comarca: 

Sinale cun “X” a puntuación que considere: 1 (Menos necesaria) e 3 (Máis necesaria). 

 
 1 2 3 
Investimentos en explotacións agrarias referidas á mellora da eficiencia enerxética 

das explotacións e ao emprego das enerxías renovables 
   

Proxectos do ámbito do sector da produción agraria primaria que supoñan a 

realización dunha actividade agrícola, gandeira ou forestal complementaria á 

actividade principal non agraria da unidade familiar 

   

Diversificación cara a actividades complementarias (agroturismo, industria 

agroalimentaria, apicultura, pequenas producións) 
   

Investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios    

Apoio á produción ecolóxica, sostíbel, .permacultura, en todas as súas variantes    

Apoio á valorización do produtos transfromados de orixe agrario mediante a creación 

de marca (ensavasado, deseño, venda online, logo,...) 

   

Apoio ás canles cortas de comercialización e á venta directa    

Incrementar os cultivos de novas producións ou producións tradicionais con valor 

engadido 

   

Apoiar a transformación de produtos na propia explotación    

Crear agrupacións de produtores do sector agrogandeiro    

Recuperación de terras abandonadas do sector agrogandeiro    

Promocionar produtos con identidade territorial    

Potenciar as feiras e certames agroalimentarios locais    

Mellorar o estado fitosanitario de certas masas forestais    

Ordenación da propiedade forestal    

Concentracións da propiedade privada forestal    

Aumentar o aproveitamento da biomasa forestal    

Apoio ás empresas transformadoras do sector forestal    

Investimentos en transformación e comercialización de produtos forestais    

Implantación de sistemas de certificación forestal sustentable    

Emprego da biotecnoloxía vexetal para o desenvolvemento do sector agroforestal    

Recuperación de variedades tradicionais    

Protección en paraxes de alto valor ecolóxico    

Adecuación, recuperación e posta en valor do patrimonio natural no contorno rural    

Impulsar a investigación e desenvolvemento de novos produtos agroalimentarios e 

forestais 
   

Comercio online de produtos agroforestais    

Impulsar proxectos de I+D+i no sector agro forestal e medio ambiental    

Mellorar o acceso ás novas tecnoloxías do sector agroforestal e medio ambiental    

Busca de colaboración entre pequenos produtores e a universidade (novos produtos, 

analises, investigación,...) 

   

Programas específicos dirixidos ao emprego sustentable de fertilizantes e produtos 

fitosanitarios 

   

OUTRAS 
 

 

 

 

 

 

 


