
Consellería do Mar
8 de setembro 2022

AXUDAS PARA ACCIÓNS FORMATIVAS FINANCIADAS 
POLO FEMP QUE CONTRIBÚAN AO 
DESENVOLVEMENTO DA FORMACIÓN PROFESIONAL, 
DAS NOVAS COMPETENCIAS PROFESIONAIS E DA 
FORMACIÓN PERMANENTE DO SECTOR PESQUEIRO



DESTINATARIOS DAS AXUDAS

 Confrarías de pescadores e as súas Federacións

 Organizacións de produtores 

 Cooperativas do mar

 Asociacións do sector 



CRÉDITO ORZAMENTARIO 2022-23  

CRÉDITO TOTAL: 707.000€

 ANUALIDADE 2022: 257.000€

 ANUALIDADE 2023: 450.000€

AXUDA
100% dos gastos subvencionables



PROXECTOS FORMATIVOS SUBVENCIONABLES  

Formación específica dirixida ao sector pesqueiro

 Patrón local de pesca

 Formación básica en seguridade marítima e actualización

 Avanzado en loita contra incendios e actualización

 Embarcacións supervivencia e botes de rescate non rápidos e 
actualización 

 Operador restrinxido SMSSM e actualización

 Operador xeral SMSSM e actualización

 Patrón portuario

 Radar de punteo automático-ARPA

 Formación sanitaria específica inicial e actualización

 Formación sanitaria específica avanzada e actualización

 Mariñeiro pescador



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, prevención riscos laborais, 
enfermidades profesionais e transtornos músculo esqueléticos

 Xestión da produción, reprodución e xenética, nutrición, patoloxía e 
xestión sanitaria

 Igualdade de oportunidades, promover o papel da muller no sector da 
pesca

 Transferencia tecnolóxica

 Seminarios, xornadas ou obradoiros en materia e pesca e marisqueo 

 



páxina 

GASTOS MÁXIMOS SUBVENCIONABLES

 Para a formación específica dirixida ao sector pesqueiro hai 
unha cantidade máxima según tipoloxía do curso

 Para a formación continua: 20€ por alumno/a e hora, agás os 
cursos de competencias dixitais que terán un importe 
máximo de 25€ por alumno/a e hora 

 Acción subvencionable: mínimo de 10 alumnos/as por curso 
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GASTOS SUBVENCIONABLES

 Gastos de persoal

 Contratación de servizos. Material e equipamentos 
homologados segundo a tipoloxía dos cursos 

 Material didáctico. Equipamentos de seguridade alumnado. 
Seguro de accidentes alumnado

 Probas de natación para o curso de mariñeiro pescador

 Custos indirectos: 7% dos custos directos 



páxina 

GASTOS SUBVENCIONABLES
 Os proxectos formativos non poderán estar iniciados antes 
da solicitude para poder ser subvencionables.

 Gastos do ano 2022: dende a data de solicitude ata o 30 de 
novembro de 2022. E para a súa xustificación ata o 15 de 
decembro de 2022

 Gastos do ano 2023: do 1 de xaneiro ao 30 de xullo de 2023. E 
para a súa xustificación ata o 30 de setembro de 2023    



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  



ANEXO II: Orzamento detallado por anualidade

Total orzamento

1ª Anualidade

Custos indirectos 1ª anualidade

2ª Anualidade

Custos indirectos 2ª anualidade

TOTAL

Os importes deben indicarse sen IVE



MODELO A: Proxecto Formativo
 Descrición do proxecto formativo: antecedentes, 
necesidades, obxectivos xerais e específicos, resultados 
esperados

 Actividades: descrición, destinatarios, datas e medios a 
empregar

 Cronograma

 Programa de seguimento

 Actividades de divulgación

 Memoria financeira



MODELO B: Documento de Valoración
Evaluar razoadamente o cumprimento dos criterios de 
valoración para cada epígrafe

De non indicarse nada, enténdese que non cumpren co 
epígrafe. E non se terán en conta para a valoración pola 
comisión   



VALORACIÓN DAS SOLICITUDES PRESENTADAS

Viabilidade técnica e económica

Valoración da adecuación do proxecto formativo aos 
obxectivos do FEMP

Calidade: carácter innovador, porcentaxe de horas 
prácticas, adecuación ao mercado laboral

Características do beneficiario/a. Destinatarios

Aspectos ambientais e socio-económicos: mellora do 
medio, da competitividade, relevo xeracional, accións 
dirixidas a colectivos desfavorecidos



Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede
Edward Benjamín Britten

https://mar.xunta.gal/gl/o-mar/investigacion-e-formacion/formacion/formacion-portos/orde-
cursos-de-formacion-PE-610A-convocatoria-2022-23
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