ANEXO II

MEMORIA DESCRITIVA DAS ACCIÓNS QUE SE VAN DESENVOLVER
TIPO DE ACCIÓNS FORMATIVAS (se son de distintas tipoloxías, deberase presentar unha memoria para cada unha)

OBXECTIVOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE SE ALEGAN (especifíquense os criterios de valoración que se alegan segundo o artigo 17)
1. Tipoloxía dos destinatarios das accións de formación

2. Temática das accións

a) Segundo a situación laboral dos destinatarios das accións

a) Actividades formativas destinadas á adquisición de novas competencias
profesionais ligadas á innovación en procesos e tecnoloxías e novos
produtos
Actividades formativas relacionadas coa innovación en procesos
agrarios, gandeiros ou forestais.
Actividades formativas exixibles para o exercicio profesional no sector

Accións dirixidas a produtores primarios e titulares de
explotacións.
Accións dirixidas ao persoal de empresas agrarias, alimentarias
e entidades asociativas agrarias (incluídas as profesionais)
Accións dirixidas ao
profesionais agrarias

persoal

de

entidades

asociativas

Accións dirixidas a persoas emprendedoras (autoemprego) con
actividade agraria, gandeira, forestal, agroalimentaria ou
outras para desenvolver no medio rural
Persoas con expectativas de incorporación.

b) Accións dirixidas a colectivos en risco de pobreza e/ou
exclusión social
Persoa con situación acreditada de estar en risco de pobreza
e/ou exclusión social
c) Accións dirixidas preferentemente a mozas, mozos e mulleres
no medio rural
Mulleres, mozas e mozos agricultoras/es.

Seguridade alimentaria, calidade ou prevención de riscos
b) Actividades formativas para a xestión sustentable dos recursos naturais,
incluídos os aspectos da condicionalidade, a protección do ambiente e
conservación da paisaxe. Xestión sustentable de recursos naturais
Eficiencia en xestión e uso de recursos naturais
Restauración, preservación e mellora de ecosistemas
c) Accións formativas relacionadas coa mitigación e a adaptación ao
cambio climático e a Rede natura 2000
Medidas agroambientais
Biodiversidade Rede natura 2000

ANEXO II
(continuación)

ORZAMENTO

EXPERIENCIA DA ENTIDADE EN ACTIVIDADES SIMILARES

RESUMO DO PROGRAMA E BREVE DESCRICIÓN DA VIAXE FORMATIVA, NO CASO DE INCLUÍLO

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

