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AXUDAS PARA ACCIÓNS FORMATIVAS,  
FINANCIADOS POLO FONDO EUROPEO 

MARÍTIMO E DE PESCA ,
QUE CONTRIBÚAN AO DESENVOLVEMENTO 

DA FORMACIÓN PROFESIONAL, 
DAS NOVAS COMPETENCIAS 

PROFESIONAIS E DA FORMACIÓN 
PERMANENTE DO SECTOR PESQUEIRO
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Axudas para accións formativas

Crédito : 889.000 € 
Anualidade 2021: 247.000 € 
Anualidade 2022: 642.000 € 
Axuda : 100% dos gatos 
subvenconables

Destinatarios:
Confrarias de pescadores e as suas 
Federacións.
Cooperativas do mar
Asociacións do sector 



  4

Proxectos formativos subvencionables

Formación específica dirixida ao sector:
Mariñeiro pescador
Patrón local de pesca
Formación básica en seguridade marítima
Formación sanitaria 
Loita contraincendios supervivencia e botes de rescatenon 
rápidos
Operador restrinxido SMSSSM
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Proxectos formativos subvencionables

Formación continua :
Competencias dixitais
Innovación, xestión empresarial, emprendemento, 
comercialización e seguridade alimentaria.
Xestión sostible dos recursos e do medio
Seguridade e hixiene no traballo
Igualdade de oportunidades
Transferencia tecnolóxica
Xornadas, seminarios ,talleres en materia de pesca e 
marisqueo
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Gastos máximos subvencionables
● Para os cursos de formación específica un 

máximo por tipo de curso
● Para cursos de formación continua:

Cursos de competencia dixital : 20€ por alumno/a  e hora
Resto das accións formativas: 15€ por alumno/a  e hora

● Acción subvencionable : Mínimo 12 alumnos , 
máximo 20 alumnos
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Gastos subvencionables

● Gastos de persoal
● Contratación de servizos .Material e 

equipamentos homologados segundo os cursos a 
impartir

● Material didáctico. Equipamento de seguridade 
alumnado. Seguros de accidentes alumnado

● Custos indirectos: 7% dos custos directos
● Probas de natación para mariñeiro pescador
● Non estar iniciados antes da solicitude

Gastos 2021 dende data de solicitude ata o 29 de decembro. 
Gastos 2022 do 1 de xanerio a 30 de setembro
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Presentación de solicitudes

Anexo I : solicitude
Anexo II:  Orzamento detallado por anualidade 
custos directos e indirectos.
Anexo III: solicitudes conxuntas 
Modelo A: Proxecto formativo
Modelo B:Documento de valoración
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Anexo II
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Modelo A

● Descrición do proxecto formativo: 
antecedentes, necesidades, obxectivos xerais 
e especifícos, resultados esperados

● Actividades : descripción, destinatarios, datas 
e medios a empregar

● Cronograma
● Programa de seguimento
● Actividades de divulgación do proxecto
● Memoria financeira
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Modelo B

● Documento de valoración
● Valorar razoadamente o cumprimento 

dos criterios de valoración para cada 
epígrafe

● De non indicarse nada entendese que 
non cumpren co epígrafe. Non se teran 
en conta para a valoración pola 
Comisión
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Valoración das solicitudes

Deberan ter viabilidade técnica e económica
Valoración da adecuación ao obxectivo do FEMP. 
Calidad : carácter innovador, % horas prácticas adecuación 
ao mercado laboral
Características do beneficiario. Destinatarios
Aspectos ambientais e socio-económicos: Mellora medio, 
mellora da competitividade, relevo xeneracional, accións 
dirixidas a colectivos desfavorecidos



GRACIAS 
POLA SÚA 
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