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Marca un o varis dels eixos que es vinculen amb la iniciativa
SOCIETAT CONSCIENCIADA
SOCIETAT ACTIVA
SOCIETAT PARTICIPATIVA
x ELEMENTS ESTRUCTURALS
1. Nom de la iniciativa,
programa, projecte o acció

Ordre d’Estratègies Agroecològiques

2. Organització / entitat
responsable

Servei de Producció Ecològica, innovació i tecnologia (DG
DRiPAC, CAMACCDR)

3. Resum de l'acció

Subvencions destinades a programes i projectes educatius i
de formació i divulgació per a estratègies de dinamització
agroecològiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
Foment del model agroecològic i de l’alimentació saludable.
Difusió de tècniques agronómiques compatibles amb el MA i la
salut i de la producció ecològica i de proximitat.
Difusió d’un consum responsable i ecològic.
Comunitat Valenciana

4. Objectius de l’acció

5. Àmbit geogràfic on es
desenvolupa l’acció
6. Destinataris de l’acció

7. Situació de partida

8. Objectius i línies d'acció
de l’EAR (indicar objectius i
línies d'acció del document
EAR amb els quals es
relaciona la iniciativa)

Podrán solicitar las subvenciones objeto de regulación de
esta Orden las entidades asociativas agrarias, Asociaciones,
Fundaciones y empresas del sector agroalimentario.
El público objetivo de los proyectos serán:
MODALIDAD A: sector educativo.
MODALIDAD B: sociedad en general
Dins del Pla Valencià de Producció Ecològica, està inclosa
la promoció del model agroalimentari agroecològic i del
consum responsable i ecològic (Línia 1 i 5 del PVPE).
Objectius generals (de la pàg. 35 del document):
Objectius específics (de les pàg. 35 a 37 del document):
Animar els diferents sectors socioeconòmics perquè
adquirisquen compromisos concrets de sostenibilitat.
Línies d’acció (afegir el codi, ex. A.1.1.1, B.2.1.4, etc.)
D. ELEMENTS ESTRUCTURALS
D.1
D.1.2
D.1.2.2

9. Vinculació amb altres
estratègies o plans d’àmbit
autonòmic o major (per ex.
Estratègia Valenciana de
l’Energia i Canvi Climàtic,
PIR, Pla Valencià de
Producció Ecològica,
Estratègia d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.).

Pla Valencià d’Agricultura Ecològica
Pla d’Acció per a promoure l’alimentació
l’activitat física a la CV
Estrategia valenciana contra el Canvi Climàtic

10. Iniciativa nova o amb
trajectòria anterior

Iniciativa nova.

EAR Educació ambiental en ruta

saludable

i
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11. Descripció de l'acció

12. Fases del projecte i
període de realització
13. Recursos, mitjans i
materials per a dur-la a
terme (humans, tècnics,
econòmics….)
14. Resultats esperats i
avaluació prevista

Concesión de las subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, dirigidas a programas y proyectos educativos y
de formación y divulgación para para estrategias de
dinamización agroecológicas.
Modalidades:
Modalidad A: proyectos que promuevan procesos educativos y
actividades pedagógicas para trabajar los objetivos de un
consumo
ecológico
y
responsable,
en
y
desde
las
instituciones y centros educativos, públicos o sostenidos
con fondos públicos, que promuevan en el alumnado y en el
conjunto de la comunidad educativa conocimientos, valores y
actitudes capaces de generar una cultura del consumo
ecológico y responsable comprometida con la lucha contra el
cambio climático, así como con la transición hacia un nuevo
modelo agroalimentario incluyente, equitativo y sostenible.
Modalidad B: Intervenciones orientadas a la sensibilización
de la sociedad en su conjunto, o determinados sectores de la
misma
en
particular,
que
promuevan
y
aumenten
la
concienciación y el compromiso ciudadano solidario con la
consecución del consumo ecológico y responsable comprometido
con la lucha contra el cambio climático, así como con la
transición hacia un nuevo modelo agroalimentario incluyente,
equitativo y sostenible.
Ordre anual que eixirá a partir de 2018.
Pressupost propi DGDRiPAC (CAMACCDR)
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