
 

 

 

GDR Costa da Morte puxo en marcha vintecinco 

proxectos dende que comezou o ano 

 

O orzamento total sitúase arredor dos tres millóns de euros  

 

Vimianzo, 20 de outubro de 2010. A asociación GDR Costa da Morte recibiu 

no que vai de ano un total de vintecinco proxectos, cuxo orzamento total 

ascende a unha cifra próxima aos tres millóns de euros. 

 

 Destes vintecinco, tres xa están finalizados (o proxecto de Cociñado ao 

baleiro de Aranfu, S. C.; a merca dunha desbrozadora e dunha fresadora por 

parte da Sociedade de Caza San Vicente, e maila campaña de promoción 

territorial do propio GDR Costa da Morte), outros dous atópanse en execución 

(a construción do Telecentro de Caberta e maila realización de áreas de 

pastizais no Monte Veciñal en Man Común de Montecelos), quince están en 

fase de tramitación e os cinco restantes aínda non presentaron toda a 

documentación. 

 

 Entre os proxectos en fase de tramitación, catro foron aprobados 

recentemente pola Xunta Directiva da asociación para remitir a AGADER 

(Axencia Galega de Desenvolvemento Rural). Estes son os proxectos de 

Creación dunha páxina web –o seu promotor é a Asociación de Empresarios 

Comarca de Soneira-; Modernización e incremento da capacidade produtiva en 

fábrica de pensos –Agrosoneira, S. L.-; Instalación de nova planta de 

clasificación, peaxe e aserrado da madeira –Maderas Caamaño, S. C.-, e 



Creación do Telecentro de Mazaricos –a cargo do Concello de Mazaricos-. 

Todos eles teñen verificación favorable do ICE (Informe de Control de 

Elexibilidade) e xa foron remitidos a AGADER. 

 

 Os once restantes (Zona Wifi, Modernización dunha carpintería de 

madeira, Instalación de nova pastelería en Camariñas, Envasadora de leite 

fresco en explotación agraria para venda directa de leite, Planta de primeira 

transformación de elaborados cárnicos asociados a explotación familiar, 

Recuperación medioambiental dos accesos ao Mirador do Ézaro, Adquisición 

de maquinaria para ampliar unha imprenta, Creación do restaurante “O Retiro 

de Barboles”, Nova liña de negocio de instalación de placas solares 

fotovoltaicas, Rehabilitación e adaptación de edificio para Centro Social e 

Telecentro en A Devesa – Carnés) están pendentes da verificación do ICE. 

 

 

 

Departamento de comunicación do GDR Costa da Morte 

 

Para máis información: 

 

- 981 71 73 58 (Centraliña). 

- www.gdrcostadamorte.com 

- gdrcostadamorte.wordpress.com 

- Tamén podes visitar a nosa páxina en Facebook. 


