ANEXO III

MEMORIA XUSTIFICATIVA SOBRE ASPECTOS PUNTUABLES DOS CRITERIOS DE VALORACIÓN
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

En cumprimento do disposto no artigo 8.2 das bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a
proxectos de dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020, en
aplicación dos criterios de valoración recollidos no artigo 10 das citadas bases, decláranse os seguintes aspectos puntuables en relación ao
proxecto do que se solicita subvención. As eleccións deberán estar xustificadas axeitadamente na memoria do proxecto e, no seu caso, coa
documentación acreditativa correspondente:

A. Pertinencia: máximo 30 puntos. Avalíase ata que punto o proxecto se axusta ás prioridades da estratexia do Xacobeo 2021
A.1. Coherencia cos obxectivos do Xacobeo 2021: máximo 18 puntos
A.1.1 Destaca o patrimonio natural do camiño: ata 1,5 puntos
Describir como

A.1.2. Destaca o patrimonio cultural do camiño: ata 1,5 puntos
Describir como

A.1.3. Destaca o patrimonio humano e o intercambio de experiencias no Camiño de Santiago: ata 1 punto
Describir como

A.1.4. Aborda o Camiño como principal itinerario cultural europeo: ata 1 punto
Describir como

A.1.5. Cultura e innovación: ata 1,5 puntos
Describir como

A.1.6. Desenvolvemento das áreas rurais: ata 2 puntos
Se se desenvolve nun ou varios municipios de menos de 3.000 habitantes: ata 2 puntos
Se se desenvolve nun ou varios municipios entre 3.000 e 5.000 habitantes: ata 1 punto
Se se desenvolve nun ou varios municipios de máis de 5.000 habitantes: 0 puntos

https://sede.xunta.gal

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

ANEXO III
(continuación)

A.1.7. Promoción de Galicia como destino de turismo cultural: ata 4,5 puntos
Describir como

A.1.8. Intercambio cultural entre a poboación local e os peregrinos e/ou visitantes: ata 2 puntos
Describir como

A.1.9. Implicación da comunidade local (a actividade implica, con accións específicas, colectivos da sociedade local no seu deseño, execución e/ou difusión):
ata 1 punto
Indicar como

A.1.10. Alcance da actividade (número de participantes implicados na actividade: asistentes, inscritos, outros beneficiarios...): ata 2 puntos
Indicar e describir participantes

A.2. Claridade e definición da proposta á hora de alcanzar os obxectivos indicados na epígrafe A.1: máximo 1 punto
Describir na memoria

A.3. Audiencia: máximo 3 puntos
Describir

A.4. Dinamización do Camiño de Santiago: máximo 6 puntos
Desenvólvese en, polo menos, un municipio do Camiño de Santiago: ata 2 puntos
Desenvólvese entre 2 e 4 municipios do Camiño de Santiago: ata 4 puntos
Desenvólvese en 5 ou máis municipios do Camiño de Santiago: ata 6 puntos
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B. Calidade da proposta executiva: máximo 30 puntos
B.1. Actuacións previstas: máximo 20 puntos
Describir como se implementa o proxecto

B.2. Proxección cultural e repercusión da programación: máximo 4 puntos
Describir a proxección

B.3. Metodoloxía de execución: máximo 6 puntos
B.3.1.Seguimento, control e resultados: ata 3 puntos
Describir como

B.3.2. As actividades presentanse calendarizadas: ata 1 puntos
B.3.3. Desestacionalización. As actividades desenvólvense fóra dos meses de verán: ata 2 puntos

C. Comunicación e difusión: máximo 15 puntos
C.1. Enfoque do plan de comunicación: máximo 8 puntos
Describir o plan

C.2. Impacto do plan de comunicación: máximo 3 puntos
Sinalar o impacto

C.3. Alcance temporal: máximo 4 puntos
Describir o alcance

D. Viabilidade e sustentabilidade do proxecto: máximo 25 puntos
D.1. Eficiencia do orzamento: máximo 4 puntos
Describir como

D.2. Solvencia: máximo 7 puntos
D.2.1. Adecuación do equipo (tamaño, experiencia de traballo conxunto, experiencia na liña de traballo do proxecto, equilibrio na súa composición,
capacidade formativa) respecto ao traballo por realizar: ata 5 puntos
Describir a adecuación

ANEXO III
(continuación)

D.2.2. Existen garantías para desenvolver adecuadamente o proxecto. Este criterio avalía a capacidade do solicitante para garantir a realización da actividade
a través de medios, instrumentación, equipamentos ou espazos propios: ata 2 puntos
Descripción das garantías

D.3. Calidade da colaboración con outras entidades. Este criterio avalía cun máximo de 4 puntos a capacidade do solicitante para lograr
apoios doutras entidades que acheguen valor ao proxecto, máis alén das achegas estritamente económicas: máximo 4 puntos
Definir como

D.4. Fontes de financiamento adicionais: máximo 5 puntos
Conta con patrocinio de entidades privadas: ata 2 puntos
Conta co apoio económico doutras entidades públicas: ata 1 punto
Xera ingresos por explotación (entradas, inscricións, venda de bebidas, merchandising…): ata 1 punto
Facilita a captación de fondos a través de micromecenazgo: ata 1 punto
D.5. Nivel de financiación acreditada da actividade: máximo 5 puntos
Financiamento acreditado superior ao 30 % e ata o 40 %: ata 3 puntos
Financiamento acreditado superior ao 40 % e ata o 60 %: ata 4 puntos
Financiamento acreditado superior ao 60 %: ata 5 puntos

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Turismo de Galicia

de

de
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