A XUNTA ABRE O PRAZO DE INSCRICIÓN DAS AXUDAS PARA A FORMACIÓN E A DIVULGACIÓN
DA IMPORTANCIA ESTRATÉXICA DA INDUSTRIA FORESTAL

·

O Diario Ofiial de Galiiia (DOG) vén de publiiar a primeira iniiiatva que se pon en
mariha no mario da Estratexia de formaiión da industria forestal

·

Esta aituaiión permitrr a realizaiión de 14 xornadas formatvas e diferentes
aitvidades que iheaarrn a mris de 000 persoas a través dun investmento de 0000000
euros

·

Os apoios poderrn soliiitarse ata o próximo 0 de setembro

Santiago de Compostela, de agosto de 2018.- A Consellería de Economía, Emprego e Industria
vén de publicar no Diario Ofcial de Galicia (DOG) a convocatoria de axudas para a organización de
accións formatvas e de divulgación que impulsen o coñecemento e destaquen a importancia
estratéxica da industria forestal, a compettvidade, o deseño e innovación e o desenvolvemento
sustentable. Trátase dunha iniciatva dotada con 300.000 euros que supón a primeira medida que
se pon en marcha no marco da Estratexia de formación da industria forestal.

As axudas, que se poderán solicitar ata o próximo 3 de setembro, permitrán desenvolver 14
xornadas formatvas e diferentes actuacións de divulgación que chegarán a máis de 600 persoas.

A fnalidade desta iniciatva é mellorar e reforzar as habilidades profesionais para incrementar a
compettvidade e o coñecemento en todas as fases da cadea de valor, así como colaborar coas
asociacións do sector.

Poderán ser benefciarias destes apoios, sempre que cumpran as condicións e os requisitos
establecidos na convocatoria de axudas, as asociacións sen ánimo de lucro representatvas da
industria forestal; as agrupacións empresariais innovadoras (AEI); e os colexios profesionais cando
as accións subvencionables se correspondan co seu obxecto e fns sociais, a teor do disposto nos
seus estatutos.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria fnanciará os proxectos que integren accións de
carácter formatvo e divulgatvo que promovan a industria forestal de Galicia como un ámbito
estratéxico e de futuro e as actvidades que contribúan a fomentar o coñecemento e divulgación
da industria forestal.

Así, entre os contdos de formación que se apoiarán, resaltan os relacionados coa xestón de
aproveitamentos madeireiros, tratamentos silvícolas e utlización de maquinaria forestal; o manexo

de maquinaria de primeira transformación e coñecemento dos procesos industriais de serradura,
secado, clasifcación da madeira e tratamentos preventvos e curatvos da madeira que contribúan
á súa valorización comercial; o manexo de maquinaria de segunda transformación e o
desenvolvemento de proxectos de instalación e amoblamento; a incorporación do deseño como
ferramenta de innovación e diferenciación nos produtos de madeira ao longo de toda a cadea de
valor e, en partcular, na carpintaría e o moble; ou o deseño e cálculo de estruturas de madeira,
mecanizado e instalación, montaxe, así como reparación na rehabilitación de edifcios con
estrutura de madeira.

Así mesmo, tamén apoiaranse a formación en seguridade e saúde laboral nos procesos da cadea
forestal que incorpore as novidades tecnolóxicas da industria e que permita a reciclaxe neste eido;
en competencias para o manexo de softare e TICs no ámbito da industria forestal; e a
cualifcación en habilidades directvas.

En canto ás actvidades de divulgación, do que se trata é de difundir os novos usos da madeira na
construción así como dos novos materiais derivados da madeira, entre outros.

A intensidade máxima da axuda será do 80 % do investmento total subvencionable no caso das
actvidades formatvas e do 100 % no caso de actvidades divulgatvas, ata un máximo de 50.000
euros por proxecto.

A Estratexia de formación da industria forestal, consensuada coas asociacións representatvas do
ámbito forestal galego, prevé impulsar a especialización de máis de 5000 profesionais nos
próximos dous anos e medio cunha oferta formatva á medida do que neste momento precisan as
empresas.

Impulso á innovación
A Xunta, ademais, en próximas datas convocará, tamén no eido da industria forestal, as axudas
destnadas a impulsar a innovación en procesos e produtos neste ámbito, que permitrán mobilizar
investmentos por un importe de 3,6 millóns de euros. A través deste programa pioneiro,
promoverase a xeración de valor en arredor de 24 pemes e microempresas da segunda
transformación da madeira, carpintaría, fabricación de mobles e nas compañías do sector contract
nos procesos que utlicen produtos forestais.

