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1. Beneficiarios: 

 Empresas con domicilio social ou un centro de traballo en Galicia que realicen as as actividades de 
aceleración subvencionables. 

2. Actividades subvencionables: 

As incluídas nun programa de aceleración de proxectos empresariais innovadores que deberá reunir as 
seguintes características: 

a) Obxectivo: axudar aos proxectos innovadores a crear a primeira versión do produto, validar a proposta de 
valor a través de entrevistas e contactos con clientes e provedores e implementar un modelo de negocio con 
maior potencial de crecemento. 

b) Servizos: independentemente da metodoloxía empregada, deberán ofrecerse servizos de formación 
especializadas, titorizaxe e mentoring, posibilidade de espazos de coworking e presentación dos proxectos a 
potenciais investidores. 

c) Temporalización: o programa de aceleración deberá estar baseado nunha convocatoria externa  publicada 
e realizada de xeito periódico (anual, semestral...). 

d) Especialización: o programa de aceleración deberá estar especializado nun sector ou temática concreta que 
estea aliñada cos retos e prioridade da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia 2014-2020 (RIS3 
Galicia). 
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3. Contía das axudas: 

 A axuda terá unha contía máxima de 125.000 euros por aceleradora que se distribuirá entre: 

a) Gastos de funcionamento da aceleradora (ata 50.000 euros) 

b) Gastos de desenvolvemento dos proxectos empresariais innovadores (ata 75.000 euros, para entre 3 e 7 
proxectos, previamente validados por GAIN). 

Orzamento da convocatoria: 

Beneficiarios Aplicación Código do proxecto 2016 2017 TOTAL 

Empresas 09.A3.561A.770.0 2016 4 100.000 € 400.000 € 500.000 € 

Total 100.000 € 400.000 € 500.000 € 

Prazos para o pagamento: 
 
2016: ata o 15 de decembro de 2016 (gastos realizados entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2016)  
 
2017: ata o 15 de decembro de 2017 (gastos realizados entre o 1 de decembro e o 30 de novembro de 2017) 
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4. Criterios de valoración: 
 

 a) Metodoloxía do programa de aceleración (20 puntos) 
b) Equipo humano (15 puntos) 
c) Experiencia en actividades de aceleración (20 puntos) 
d) Especialización nun sector ou temática aliñada cos retos e prioridade da RIS3 para Galicia (15 puntos) 
e) Potencial de coinvestimento privado que colabore no programa de aceleración (15 puntos) 
f) Internacionalización (15 puntos) 
 
Será requisito necesario para ser subvencionado acadar un mínimo de 50 puntos. 

5. Prazos:  

 
Presentación de solicitudes: 1 mes (ata o 10 de novembro de 2016) 
 
Resolución da convocatoria: 2 meses (aproximandamente primeira semana de decembro) 
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6. Rede Galega de aceleradoras de innovación: 
  

As entidades beneficiarias das axudas previstas nesta orde terán o dereito e a obriga de empregar, na súa 
publicidade e no desenvolvemento das actividades do programa de aceleración, o distintivo Rede Galega de 
Aceleradoras de Innovación, que se lles facilitará, xunto coas normas de uso, coa resolución de concesión.  
 
 Así mesmo, a aceptación da axuda suporá a autorización para que a Axencia Galega de Innovación inclúa as 
entidades beneficiarias das axudas dentro do listado de entidades adscritas á Rede Galega de Aceleradoras de 
Innovación que se publicará na páxina web http://gain.xunta.gal. 
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