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 Principais novidades da IV Edición

PROGRAMA CONECTA PEME



>A Axencia Galega de Innovación

Ten como obxectivo promover e vertebrar as políticas de innovación así como 
apoiar e impulsar o crecemento e a competitividade das empresas galegas, a 
través da posta en marcha de estratexias eficaces e programas de innovación.

Acompaña aos axentes do Sistema Galego de Innovación en todas as fases do 
proceso de innovación, desde que nace unha idea, ata que chega un novo 
produto ou servizo ao mercado.



>
Promovemos instrumentos de apoio destinados a cada un dos axentes que integran 
o Sistema Galego de Innovación, xa que a achega de cada un deles é fundamental 
para construir o noso futuro:

Apoiamos a estes axentes ao longo de todo o proceso innovador, partindo da 
investigación e o seu desenvolvemento, ata chegar á transferencia ao mercado, a 
comercialización e a internacionalización:







>O programa Conecta Peme >
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Aliñados 
cos retos e 
prioridades 

identificados na
RIS3 Galicia 

Axudas a agrupacións 
de empresas 

para fomentar a 
cooperación entre os axentes 

do Sistema Galego de 
Innovación

Destinadas a apoiar 
proxectos de 

investigación e innovación 
orientados 
ao mercado

Para reforzar a 
competitividade 

das empresas galegas 
e de Galicia a través da 

innovación

Programa Conecta Peme > Descricion e obxectivos

Cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) 
no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020
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Reforzar a 
competitividade 

das empresas galegas 
e de Galicia a través da 

innovación

Programa Conecta Peme > Descricion e obxectivos

Intensidade de axuda: 
entre o 15%-80%

(dependendo do tipo de empresa e proxecto)

Axudas a fondo perdido en tornos 
aos 300.000-400.000 euros

Orzamento
27 millóns de €

Apoio a aprox. de
70 proxectos 
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Criterios de 
valoración

Presentación de 
solicitudes

Requisitos da 
convocatoria 

Resumo principias
novidades

Xustificación das 
axudas

Programa Conecta Peme > Contidos



>>Requisitos da convocatoria 
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Investigación 
industrial

Innovación en materia 
de organización 
e procesos

Desenvolvemento 
experimental 

Proxectos I+D+i

Orzamento = 0,5-1,5 M€
Duración = 2-3 anualidades

1. Requisitos da convocatoria > Proxectos financiables

Aliñados coa RIS3 Galicia



12gain.xunta.gal1. Características dos proxectos > Agrupacións de empresas 

Agrupación entre 
3-6 empresas 

non vinculadas

Mín. 75.000€ 
por entidade

+
Participación
proporcional

Representante único 
da agrupación

 (Líder)

As agrupacións 
rexeranse por un 

documento contractual 
de regulación

Pemes
(Obrigatorio: unha pequena empresa

na agrupación ou subcontratada)

Grande empresa 
(unha por agrupación; máx: 25%)

Subcontratación voluntaria
 organismos de investigación

(valoración: ata 13 ptos)

AGRUPACIÓN:

Centro Traballo en Galicia



13gain.xunta.gal1. Características dos proxectos > Agrupacións de empresas  

Distribución de actividades, orzamento 
total e o achegado por cada un dos 
membros 

Acordos de confidencialidade
Propiedade, protección legal (patentes) 
e divulgación dos resultados 

Xestión da agrupación e plan de 
continxencias.
Designación xefe técnico do proxecto. 

Acordo de representación da agrupación 
e elección do representante ante a 
administración para os efectos de 
interlocución. 
. 

Documento contractual de regulación da agrupación: 
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Tipo de empresa
Investigación 

industrial
Desenvolvemento 

experimental

Innovación 
organización e 

procesos

Pequena empresa 80% 60% 50%

Mediana empresa 75% 50% 50%

Grande empresa 65% 40% 15%

Aplicación da intensidade máxima permitida pola Comisión Europea para este tipo de axudas 
(Regulamento UE 651/2014)

Novidade: a partir do 3º proxecto subvencionado dunha mesma empresa, a intensidade bruta de 
subvención para esa entidade reducirase desde un 15% (3º proxecto) ata un 40% (5º e seguintes).

1. Características dos proxectos > Intensidade de axuda  
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Tipo de proxecto: Investigación industrial

Prioridade estratéxica: Envellecemento activo

1. Características dos proxectos > Exemplo  

Participación mínima/empresa: 75.000 euros
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Servizos tecnolóxicos 
externos

Equipamento e material 
instrumental de nova 

adquisición

Adquisición de patentes

Subcontratacións

Material funxible

EFECTO INCENTIVADOR

1.Características dos proxectos > Conceptos subvencionables 

Custos indirectos
(ata o 10% custos 
persoal)

+



17gain.xunta.gal1.Características dos proxectos > Conceptos subvencionables 

 PERSOAL PROPIO: Límites

+

Imputación máxima de traballadores por empresa participante:

5 traballadores para proxectos de 0,5-1 M €
6 traballadores para proxectos de 1 -1,5 M €
Excepción: proxectos aliñados con prioridades da RIS3 cuxa actividade requira maioritariamente 
unha participación de persoal (memoria xustificativa).

Limitación xeral (sen excepcións):

Para cada empresa, o custo de persoal propio será como máximo o 75%o 75% do custo 
subvencionable. 
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 PERSOAL NOVA CONTRATACIÓN: Límites

• Contratación e vinculación exclusiva para o proxecto

• Sen vinculación coa empresa nos últimos 2 anos

• Contrato ata a finalización do proxecto (salvo cese volutario ou non superación período de 
proba)

 Outras limitacións:

• Persoal directivo e xerencial con labores de investigación (ata o 70%)

• Só contrato laboral (Exc: socios traballadores autónomos ata o 50%)

• Non subvencionable: persoal administrativo; viaxes e axudas de custo; bolsas; contratos 
en formación ou en prácticas; contratacións en grupos de cotización inferiores aos 
correspondentes á titulación/categoría profesional.
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1.Características dos proxectos > Conceptos subvencionables 

PERSOAL: Custos reais 

GRUPO DE COTIZACIÓN TITULACIÓN/CATEGORÍA PROFESIONAL  MÁXIMO ANUAL
(SOLDO BRUTO + SEGURIDADE 
SOCIAL A CARGO DA EMPRESA)

1 Enxeñeiros/licenciados/persoal de alta dirección 45.000€

2 Enxeñeiros técnicos, peritos e axudantes titulados/diplomados 39.375€

3 Xefes administrativos e de taller (técnicos especialistas) 31.500€

4 Axudantes non titulados 25.875€

5 Oficiais administrativos 25.875€

6 Subalternos 25.875€

7 Auxiliares administrativos 25.875€

8 Oficiais de primeira e segunda 20.250€

9 Resto de oficiais 20.250€

10 Peóns 20.250€

11 Traballadores menores de 18 anos 20.250€
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1.Características dos proxectos > Conceptos subvencionables 

 Subcontratacións
Posibilidade de subcontratar ata o 50% do importe da 
actividade subvencionada

Obxectivos 
do contrato

Descrición 
actividades

Data 
inicio / fin

Identificación 
dos 

investigadores 
participantes e 
% dedicación 
ao proxecto 

Orzamento total 
e desagregación 
por anualidades

Acordo da 
propiedade 

dos resultados
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1.Características dos proxectos > Conceptos subvencionables 

 Ofertas
Adquisición de bens de equipo, contratos de servizos, 
contratos de suministros e materiais iguais ou 
superiores a 15.000 euros.

3 
ofertas

Elección 
provedor

Memoria xustificativa 
non mellor oferta 

económica

Excepción:  gastos 
especiais sen provedores 
suficientes no mercado



>>Presentación de solicitudes 



23gain.xunta.gal2. Presentación de solicitudes > Cronograma

Publicación da 
convocatoria

08/02/2018

Presentación 
de solicitudes

09/02/2018 
ata

08/03/2018

Resolución de 
concesión

(previsión) 
3ºT’2018

Xustificación

Anualidade 2018: ata 05/10/2018

Anualidade 2019: ata 05/10/2019

Anualidade 2020: ata 05/10/2020



24gain.xunta.gal2. Presentación de solicitudes > IN852A

Presentación 
exclusivamente 
telemática:  
sede.xunta.es

Certificado dixital do 
representante legal da 
entidade solicitante.

Chave 365:
Información general
Alta electrónica

https://sede.xunta.es/chave365


25gain.xunta.gal2. Presentación de solicitudes > IN852A

Presentación telemática en dúas 
fases:

Fase 1: Membros da agrupación (Anexo I)
Fase 2: Líder (Anexo I + Nº rexistros 
solicitudes membros da 
agrupación+documentación técnica) 

Data solicitude: presentación Líder

 sede.xunta.es



>>Criterios de valoración
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Avaliación da agrupación 
do proxecto
Colaboración OOII (13 
puntos)

Impacto socio-económico do 
proxecto
Xeración de emprego (6 
puntos)

Capacidade de 
internacionalización dos 

resultados do proxecto

Adecuación económico-
financiera da agrupación 
ao desenvolvemento do 

proxecto

Mercado potencial dos
resultados do proxecto

100 
PUNTOS

20
PUNTOS

7
PUNTOS

6
PUNTOS

20 
PUNTOS

Excelencia científico-técnica 
do proxecto

25 
PUNTOS

22
PUNTOS

Cada proxecto terá dúas avaliacións realizadas por asesores externos. En caso de 
discrepancia, un 3º avaliador.

Novidade: Panel de coordinación (art.31)

3.Criterios de valoración > 



>>Xustificación das axudas
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Primeira anualidade    Dende a data de presentación da solicitude do líder ata o 30 de setembro   
   de 2018

Segunda anualidade    Dende o 1 de outbro de 2018 ata o 30 de setembro de 2019

Terceira anualidade    Dende o 1 de outubro de 2019 ata o 30 de setembro de 2020

Primeira anualidade Ata o 5 de outubro de 2018

Segunda anualidade Ata o 5 de outubro de 2019

Terceira anualidade Ata o 5 de outubro de 2020

Emisión das facturas (realización de gastos) e realización de pagamentos dos 
gastos executados

Prazos de presentación da documentación

4. Xustificación das axudas > Prazos 
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● Documentación xustificativa (en todas as anualidades) :

A. Documentación económica (custos reais)

B. Documentación técnica

● Informe técnico seguindo o modelo
● Memoria libre
● Documentación xustificativa (documentación gráfica, fotografías ou calquera 

soporte probatorio) do cumprimento das obrigas de publicidade
 

Formularios correspondentes
Dispoñibles na web de GAIN

4. Xustificación das axudas > Documentación
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222

Pódese solicitar 
redistribución 
(máx. 20%) de 

anualidades antes do 
1 de agosto da 

1ª anualidade afectada 

Pódese solicitar modificación dos 
membros da agrupación e do persoal por 
causas xustificadas

Aprobadas por GAIN
= EFECTIVAS

Solicitudes  de modificación

02

0301

4. Xustificación das axudas > Modificacións 4. Xustificación das axudas > Modificacións 
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Parcial

Fc= 1 – x2 / 2500

Total

Causa de PERDA PARCIAL DA 
AXUDA EN % (Factor de 
corrección. (FC))

Causa de REINTEGRO TOTAL 
DA AXUDA

x= Porcentaxe deixada de xustificar 
sobre o custo concedido

As penalizacións serán independentes e con escabilidade

Individuais por empresa e dependerán do grado de Incumprimento, en 
base a isto se lle minorará a intensidade da axuda

NON CAE TODO O PROXECTO

4. Xustificación das axudas >  4. Xustificación das axudas > Incumprimentos



>>Principais novidades
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●  Agrupación 2 – 6 empresas non vinculadas 

● Pago único ao líder e transfire aos socios

● Subcontratación, necesario contrato. 
Xustificación simplificada 
factura/xustificante + memoria

● Non existe límite no número de persoal 
propio

Conecta Peme 2016

●  Agrupación 3 – 6 empresas non vinculadas  

● Pago individual a cada socio aínda que a relación 
administrativa se canaliza a través do líder

● Subcontratación, necesario contrato. Xustificación 
simplificada factura/xustificante + memoria coa 
relación de persoas que participaron no proxecto, a 
descrición específicas das actividades que realizaron 
cada un deles e as horas dedicadas

● Existe límites no número de persoal propio, con 
excepcións

Conecta Peme 2018

5. Principais novidades > 
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●  Custos de persoal  simplificados.

● Persoal de nova contratación, non se esixe 
dedicación exclusiva ao proxecto e pódese 
interromper a relación contractual en 
calquera momento.

Conecta Peme 2016
●  Custos de persoal  reais. 

● Persoal de nova contratación, esíxese dedicación 
exclusiva ao proxecto, que non estivera na empresa 
nos 2 últimos anos e non se poderá interromper a 
relación contractual ata o final do proxecto, agás 
cese voluntario polo traballador ou non superación 
do período de proba.

Conecta Peme 2018

5. Principais novidades > 
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● Participación de empresas vinculadas 
como membros da agrupación con 
excepcións autorizadas no caso 
prestadores de servizos, provedores e 
subcontratacións

● Prazos: 
– Gasto 30 de novembro
– Xustificación, 15 de decembro

● Presentación de solicitudes, telemática 
total por parte do líder

Conecta Peme 2016
● Participación de empresas vinculadas só como 

membros da agrupación
● Prazos: 

– Gasto 30 de setembro
– Xustificación, 5 de outubro

● Imputación dos gastos de outubro a decembro ano 
seguinte

● Presentación electrónica, con dous momentos 
administrativos:

1.- Presentación de cada un dos socios da 
agrupación

2.- Presentación do líder facendo referencia ás 
anteriores presentacións (AMTEGA)

Conecta Peme 2018

5. Principais novidades > 
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●  Instrución do procedemento, 
presentación en papel

● Avaliación, realizouse a dous avaliadores 
externos

● Transferencia ao mercado, valórase a 
través dun plan de comercialización e plan 
de negocio, que se deberá recoller coa 
memoria. 

Conecta Peme 2016
● Instrución do procedemento, presentación 

electrónica
● Avaliación: reforzouse a avaliación cun terceiro 

avaliador externo, sempre que a discrepancia sexa 
maior de 10 puntos entre os 2 primeiros.

● Establecese un Panel de coordinación para unificar 
os criterios dos avaliadores (por áreas). 

● Transferencia ao mercado, incrementar aínda mais a 
puntuación se un proxecto está máis próximo ao 
mercado. Increméntase en 8 puntos o criterio de 
valoración “Mercado potencial dos resultados do 
proxecto”, en detrimento da avaliación da 
agrupación

Conecta Peme 2018

5. Principais novidades > 
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●  Comunicación, 2 eventos (ao comezo e ao 
remate do proxecto)

● Número de proxectos subvencionables a 
unha mesma empresa, non hai limitación 
ningunha

● Limiar a partir do cal teñen que presentar 
3 ofertas, 18.000 € 

Conecta Peme 2016

● Comunicación, 3 eventos (2018, 2019, 2020)

● Número de proxectos subvencionables a unha 
mesma empresa, existen minoracións a partir do 
3º proxecto.

● Limiar a partir do cal teñen que presentar 3 ofertas, 
15.000€

Conecta Peme 2018

5. Principais novidades > 
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axudas.gain@xunta.gal

gain.xunta.gal

881 999 159
981 957 011
981 957 303

 Síguenos
Facebook: facebook.com/axenciaGAIN/
Twitter: twitter.com/axenciaGAIN
Vimeo: vimeo.com/axenciagain 



>
MOITAS GRAZAS
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