ANEXO II

DATOS DO PROXECTO
DATOS DO PROXECTO
TÍTULO

ACRÓNIMO

RESUMO

OBXECTO
a) O desenvolvemento de coñecementos técnicos, científicos ou organizativos nas explotacións acuícolas, que reduzan o impacto no
ambiente, reduzan a dependencia da fariña e o aceite de peixe, impulsen un uso sustentable dos recursos na acuicultura, melloren o
benestar dos animais ou faciliten novos métodos de produción sustentable.
b) O desenvolvemento ou introdución no mercado de novas especies acuícolas, produtos novos ou substancialmente perfeccionados, procesos
novos ou perfeccionados, ou sistemas de xestión e organización novos ou perfeccionados.
c) O estudo da viabilidade técnica ou económica de produtos ou procesos innovadores.
DURACIÓN
DATA DE INICIO

DATA DE REMATE

RESUMO ECONÓMICO
CUSTO (SEN IVE)

SUBVENCIÓN SOLICITADA

EMPRESA SOLICITANTE
ORGANISMO CIENTÍFICO TÉCNICO
TOTAIS
LUGAR DE DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO
TIPO DE VÍA

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CONCELLO

LOCALIDADE

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DO PROXECTO
Repercusión do proxecto na actividade empresarial galega, contribución ao fortalecemento do tecido empresarial en Galicia considerando a
súa cadea de valor e o efecto en cadea no tecido produtivo galego que se prevé obter

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO II
(continuación)

DATOS DO PROXECTO (continuación)
IMPACTO SOCIOECÓMICO DO PROXECTO (continuación)
Repercusión do proxecto na actividade empresarial galega, contribución ao fortalecemento do tecido empresarial en Galicia considerando a
súa cadea de valor e o efecto en cadea no tecido produtivo galego que se prevé obter

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO II
(continuación)

INDICADORES
Indicadores de resultado
Descrición

Valor previsto

Variación do volume da produción acuícola (toneladas)
Variación do valor da produción acuícola (miles EUR)
Variación dos beneficios netos (miles EUR)
Indicadores de execución
Tipo de innovación: desenvolvemento de coñecementos; introdución de novas especies;
estudos de viabilidade (seleccionar unha).
Tipo de organismo de investigación implicado: centro de investigación/universidade;
organismo público; persoa xurídica, persoa física (seleccionar unha).
Número de empregados directamente vinculados á empresa subvencionada que se
benefician da operación (número).
Indicadores horizontais de igualdade
O proxecto ten efectos positivos en materia de igualdade de oportunidades:
En caso afirmativo seleccione unha ou varias opcións

NON

SI

1.1. Promover a incorporación laboral das mulleres ao sector pesqueiro e acuícola.
1.2. Promover o emprendemento feminino para potenciar a creación de novos empregos no sector pesqueiro e acuícola.
2.1. Promover unha remuneración xusta, evitando a precariedade, a fenda salarial e a clasificación profesional por razón de sexo.
2.2. Desenvolvemento de alternativas e mecanismos para compensar a alta temporalidade e os períodos de inactividade no ámbito da
muller.
2.3. Racionalizar os horarios de traballo, mellorando a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, así como a corresponsabilidade.
2.4. Facilitar e asegurar unhas condicións óptimas de saúde, hixiene e seguridade para a muller no traballo.
2.5. Recoñecemento de enfermidades derivadas da actividade profesional no ámbito da muller.
2.6. Adaptación dos coeficientes redutores da idade de xubilación no ámbito da muller.
3.1. Visibilizar o papel das mulleres e a súa contribución ao sector pesqueiro e acuícola.
3.2. Aumentar o recoñecemento profesional das traballadoras do sector.
4.1. Promover a presenza e participación activa das mulleres nos órganos de decisión e xestión do sector pesqueiro e acuícola.
4.2. Incrementar a participación das mulleres na vida económica, política e sociocultural das súas comunidades e no desenvolvemento
sustentable das zonas de pesca.
Implica mellora de accesibilidade a persoas con discapacidade.
Fomenta a integración de colectivos en exclusión social.
Indicadores horizontais de emprego
O expediente ten efectos positivos en materia de emprego:
En caso afirmativo complete a seguinte información

SI

NON

Emprego creado a tempo completo masculino.
Emprego creado a tempo completo feminino.
Emprego creado a tempo completo colectivos desfavorecidos.
Emprego mantido a tempo completo masculino.
Emprego mantido a tempo completo feminino.
Emprego mantido a tempo completo colectivos desfavorecidos.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

de

de

https://sede.xunta.gal

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

