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FAQs Axudas para o fomento da
participación galega no Programa Marco da Unión Europea

Este documento ten por obxecto orientar e facilitar a comprensión da convocatoria.

Poderá ser actualizado de xeito periódico para incorporar novas consultas que vaian xurdindo

En caso de contradición ou erro, prevalece sempre a convocatoria.

CARACTERÍSTICAS DAS LIÑAS DE AXUDA

TIPO DE APOIOS

Na  presente  convocatoria  inclúense  tres  liñas  de  axuda  diferentes,  cada  unha  cun  obxectivo
distinto:

H1: Liña 1 (IN607F): AXUDAS PARA A PREPARACIÓN DE PROPOSTA A H2020

Fináncianse  os  custos  de  preparación  dunha
proposta presentada a  Horizon 2020 no ano 2020
sempre que esta acadase unha  puntuación superior
ao 75% da nota máxima establecida na convocatoria
de H2020 á que concorreu.

Esta proposta:

pode terse presentado a Horizon 2020 de xeito
individual  ou  en  consorcio con  outras  entidades
galegas ou non. 

No caso en que nesta proposta europea participen
diferentes  entidades  galegas,  cada  unha  delas
poderá  solicitar  axuda  polos  seus  custos  de
preparación. Cada entidade deberá tramitar de xeito
individual esta solicitude.

non pode terse  financiado a  execución  desta
proposta pola Comisión Europea

a  intensidade  da  axuda  é  do  80% do
investimento  subvencionable cunha  serie  de
umbrais máximos segundo o tipo de proposta.

só está excluída a preparación de propostas ao
ERC  (Consello  Europeo  de  Investigación),  estando
aberta  esta  liña  ao  resto  de  apoios  incluídos  no
Programa Marco.
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 MARCO TEMPORAL

Estas axudas so teñen unha única anualidade de xeito que a preparación da proposta para
a que se solicita a axuda deberá realizarse entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2020. O
período de execución desta preparación debe ser ademais coherente cos prazos establecidos
na  convocatoria  concreta  de  H2020  á  que  se  presente.  Os  custos  de  preparación  que  se
soliciten deben estar incluídos neste período.

- O "período de execución", "duración" da axuda, refírese ás datas nas que se preparou a
proposta que se presentou ao Programa Marco, non as datas nas que esta se levará a cabo
(incluídas no formulario da convocatoria da Comisión Europea). Os custos que se solicitan
deberán estar ser coherentes co período da execución de cada proposta.

Como só son subvencionables os custos de preparación de propostas "de calidade", é dicir,
que acadaron unha certa puntuación no Programa Marco (75% da nota máxima establecida na
convocatoria  de H2020 á que se  concorreu),  a solicitude a  Axencia  Galega de Innovación
(GAIN) deberá presentarse unha vez que se conte coa avaliación da Comisión e se poida, polo
tanto, acreditar o cumprimento deste requisito.

No caso de procedementos de dúas fases nas que se solicite axuda para a preparación da
proposta presentada a primeira fase, é requisito imprescindible acreditar que na segunda fase
do procedemento á que foi  invitada,  a  proposta non foi  finalmente elixida  pola  Comisión
Europea para ser financiada. 

Pódense  solicitar  custos  de  preparación de  propostas  presentadas  en  2019  pero  que
obtiveron a súa avaliación en 2020? esta convocatoria soamente financia propostas que se
preparan durante o 2020 e polo tanto non cubre propostas presentadas en anos anteriores. A
proposta debe prepararse, presentarse e obter a súa avaliación entre o 1 de xaneiro de 2020 e o
30 de novembro de 2020. Custos fóra deste período non serían subvencionables. 
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 ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

A  preparación  dunha  proposta  ao  programa  Eurostars  sería  subvencionable?  Non,  a
convocatoria só está aberta as convocatorias do Programa Marco de xeito exclusivo (a excepción
das do ERC).

As propostas a H2020 que se presentan a unha convocatoria de dúas fases poden pedir
axuda para a preparación das propostas presentadas as dúas? Si, sempre que cumpran todos
os requisitos esixidos na convocatoria en cada un dos casos.

O instrumento PEME da Comisión considerase un procedemento de dúas fases? Non, as
fases  do  Instrumento PEME  non  son  etapas  consecutivas  do  procedemento  dunha  mesma
convocatoria,  senón  convocatorias  diferentes  desenvolvidas  cada  unha  a  través  dun
procedemento único. Así, una proposta individual1 presentada a Fase I do Instrumento PEME
podería recibir unha axuda de ata 21.000 euros.

 INTENSIDADE DAS AXUDAS

Un organismo de investigación que presente unha proposta que conte coa participación
dunha PEME galega podería obter unha axuda do 95% do investimento subvencionable? Non,
a axuda nunca pode superar o 80% dos custos subvencionables, o que se incrementa neste caso
son umbrais máximos que se poden obter. Estes umbrais detállanse no artigo 13.a) das bases
reguladoras.

Contémplase  algún  límite  por  beneficiario? Non,  os  límites  máximos  de  axuda  están
vinculados a cada proposta de xeito que unha mesma entidade pode presentar todas as axudas
que queira sen limitacións.
O  único  límite  ven  determinado  polas  obrigas  relacionadas  coa  regulación  de  minimis
(Regulamento (UE) 1407/2013) nas que se encaixan estas axudas. Segundo este regulamento
europeo unha mesma entidade non pode obter axudas de minimis por unha cantidade superior
200.0002 euros durante un período de tres exercicios fiscais. Este límite máximo aplícase a todo
o conxunto de axudas recibidas en concepto de minimis, independentemente da forma en que
se outorguen ou do obxectivo perseguido.

 CUSTOS SUBVENCIONABLES 

Poderían solicitarse soamente custos de consultaría para a preparación da proposta? Si,
non se contempla ningunha limitación deste tipo.

Que tipo de custos de consultaría se poden solicitar? aqueles destinados á formulación da
proposta a presentar no Programa Marco. Comprendería o asesoramento na preparación desta
proposta, así como as xestións necesarias para a súa presentación formal a H2020, incluído o

1 as axudas presentadas en consorcio non son subvencionables nesta convocatoria
2   100.000 euros no caso de empresas que realicen por conta allea operacións de transporte de mercadorías por
estrada
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asesoramento  en  materia  de  acordos  e  propiedade  dos  resultados dos  proxectos  e  gastos
asociados ás xestións para a busca de socios.

Poden solicitarse custos de persoal non investigador? Si, entre os custos subvencionables
recóllese o de persoal administrativo relacionados con tarefas de xestión para a presentación da
proposta ao Programa marco. 

Cales son os criterios que deben seguirse para a solicitude de custos de persoal?
O persoal, técnico ou administrativo, debe imputarse á axuda na medida en que se adica a
preparación da proposta a presentar a H2020, non segundo a súa implicación na execución da
proposta presentada á Comisión Europea. A actuación subvencionable nesta líña de axudas é a
preparación da proposta non a súa execución.

A porcentaxe de dedicación que se inclúa  debe ademais referirse ao período de execución  da
preparación da proposta que se indique na solicitude da axuda a GAIN.

DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE

A memoria de actuación da solicitude é libre?, cal deber ser o seu contido?  A memoria de
actuación que debe entregarse entre a documentación da solicitude  non ten ningún formato
preestablecido. 
Esta memoria debe incluír a descrición das actividades de preparación da proposta presentada a
H2020, de xeito que a través desta descrición poidan xustificarse os custos de preparación que
se solicitan a GAIN.
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H2:  Liña  2.1  (IN607G):  AXUDAS  PARA  O  DESENVOLVEMENTO  DUN  ESTUDO  DE
"CALIDADE" PRESENTADA A FASE I DO INSTRUMENTO PEME

Finánciase o desenvolvemento en Galicia dun estudo
de viabilidade  presentado á fase  I do  Instrumento
Peme, sempre que acadase unha nota de avaliación
superior  aos  13  puntos  ou  conte  co  Selo  de
Excelencia.

Esta proposta:

debe terse presentado a Horizon 2020 de xeito
individual. A data de presentación pode remontarse
ata 2016 sempre que o estudo aínda non se realizase.

 non pode terse financiado  a execución deste
estudo pola Comisión Europea.

 é imprescindible que na solicitude presentada
a  GAIN  non  se  altere  o  contido  da  proposta
presentada a H2020, xa que nestas axudas se recolle
a avaliación obtida no Programa Marco.

a  intensidade  da  axuda  é  do  70%  do
investimento subvencionable cun máximo de 50.000
euros de axuda

pode ser anual ou plurianual segundo a data
de  inicio  da  execución  do  estudo  (duración
aproximada: 6 meses). 
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 MARCO TEMPORAL

Estas  axudas poden  ser  anuais  (unha  única  anualidade)  ou  plurianuais  (máis  dunha
anualidade) segundo a data de inicio do estudo de viabilidade3.

-AXUDAS DUNHA ÚNICA ANUALIDADE: o estudo de viabilidade deberá executarse de xeito
íntegro entre o 1 de xaneiro e o 30 de novembro de 2020. O período de execución que se
inclúa na solicitude debe respectar este intervalo temporal máximo.

-AXUDAS PLURIANUAIS:  o estudo de viabilidade  deberá comenzar a executarse antes do
30 de novembro de 2020 e a súa duración poderá estenderse ao longo de 2021 . É dicir, os
seis meses que de xeito aproximado dura a execución do estudo, desenvolveranse entre o
ano 2020 e o ano 2021. O período de execución indicado na solicitude debe ter en conta
estas consideracións. 

Se o estudo comenzase máis aló do 30 de novembro de 2020 non podería ser solicitada a
axuda á convocatoria deste ano.

Na resolución de cada axuda indicarase o seu período de execución concreto, atendendo ás
particularidades de cada solicitude.

Como só son subvencionables  aqueles  estudos  que  acadaran  dende  o  2016  o  Selo  de
Excelencia e/ou unha avaliación de 13 puntos no H2020,  a solicitude a Axencia Galega de
Innovación (GAIN) deberá presentarse unha vez que se conte coa avaliación da Comisión e se
poida, polo tanto, acreditar o cumprimento deste requisito.

3 dunha duración máxima de 6 meses, tal e como indica a Comisión Europea
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No  caso  dun  estudo  con  Selo  de  Excelencia  en  2020  pero  que  teña  previsto  que  se
execute en Decembro de 2020, podería presentarse a esta convocatoria?  Non, aínda que a
execución dun estudo que se solicite a esta convocatoria podería facerse entre os anos 2020 e
2021 é requisito imprescindible que a súa execución comece antes do 30 de novembro de 2020 .
De non ser así, debería presentarse a próxima convocatoria destas axudas pero tendo en conta
que o período subvencionable comeza sempre en xaneiro do ano da convocatoria, é dicir, o
mes de decembro do ano anterior non sería subvencionable.

 ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

Na  solicitude  á  GAIN  pode  modificarse  o  contido  do  estudo  presentado  á  Comisión
Europea?  Non, nesta convocatoria recóllese a avaliación obtida no Programa Marco e non se
realiza un nova avaliación, polo que é requisito indispensable que o contido da proposta non
se altere. 

Ao recollerse estudos avaliados  pola Comisión dende o 2016 pode suceder que co tempo
determinados aspectos da proposta europea non poidan manterse exactamente iguais  por
circunstancias que non se poden controlar. Soamente nestes casos excepcionais,  de  xeito
motivado, e sempre que sexan aspectos que o seu cambio non afectase á avaliación realizada
pola  Comisión  Europea,  GAIN poderá  valorar  o  financiamento  destas  propostas.  Será
necesario que todo cambio con respecto o estudo avaliado pola Comisión Europea, ademais
de ser mínimo, se indique na memoria de solicitude, xustificando de xeito motivado:

- o seu carácter imprescindible e a imposibilidade de desenvolver o estudo na actualidade
sen realizar este cambio.
- que este cambio non suporía unha alteración na nota recibida pola proposta no Programa
Marco.

No  caso  dun  estudo  que  se  presente  a  varias  convocatorias  do  Instrumento  PEME
cumprindo nelas os requisitos de calidade esixidos nesta convocatoria (13 puntos/Selo de
Excelencia),  cal  debe  presentarse  a  estas  axudas?  a  última?   Non  hai  limitacións  neste
sentido, pode presentarse unha ou a outra pero debe sempre executarse o estudo segundo a
proposta presentada a Comisión que se escolla. 
No  caso  en  que  se  acaden  os  requisitos  establecidos  nesta  convocatoria  en  diferentes
propostas  presentadas  a  varias  convocatorias  do  Instrumento PEME deberá  elixirse  unha
delas.

No caso de que un estudo se presentase a varias convocatorias do Instrumento PEME
mellorando cada vez a proposta de xeito que, na primeira solicitude se obtivese o Selo de
Excelencia e na segunda o financiamento da Comisión, a primeira das propostas podería
solicitarse ás axudas de GAIN?   Non, é requisito imprescindible que a proposta non fose
financiada  polo  Programa  Marco  e  este  requisito  inclúe  as  posibles  reformulacións  que
poidan facerse dun mesmo estudo.
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 INTENSIDADE DAS AXUDAS

A intensidade da axuda aplícase sobre o orzamento da proposta presentada á Comisión
Europea?  Non,  a axuda  de  GAIN  calcúlase  aplicando  o  70%  sobre  o  investimento
subvencionable na súa convocatoria, non respecto o orzamento do estudo remitido á Comisión
xa que os conceptos subvencionables non son exactamente iguais. A normativa de aplicación
diferente en cada caso, fai que non se poida recoller o orzamento do estudo tal e como se
presentou  ao  Programa  Marco.  Estas  diferencias  poden  traducirse  en  que,  aínda  que  a
intensidade de axuda é a mesma (70%),  a cantidade que se pode solicitar  a GAIN para a
execución do estudo sexa diferente á solicitada no Programa Marco

CUSTOS SUBVENCIONABLES
Admítense  cambios  no  orzamento  respecto  o  incluído  na  proposta  valorada  pola
Comisión  Europea?  Debido  a  esixencias  da  normativa  de  aplicación os  conceptos
subvencionables na convocatoria autonómica non son exactamente iguais aos do Programa
Marco ex.  os  custes  indirectos  no  Programa  Marco  poden  chegan  o  25%  dos  custes
indirectos4.  Este tipo de cambios no orzamento para adaptarse á convocatoria de GAIN
considéranse imprescindibles e non supoñen unha modificación da proposta presentada á
Comisión Europea.

Se  os  cambios  no  orzamento  son  motivados  por  outra  causa  consideraranse  unha
modificación da proposta e deberán xustificarse segundo o indicado na pregunta anterior
recollida no apartado de actuacións subvencionables.

DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE
É necesario achegar unha copia da proposta completa presentada a Comisión Europea?
Si, forma parte da documentación da solicitude.

Cal é a duración, datas de execución, que se deben incluír no formulario da solicitude?
Deben  indicarse  as  datas  nas  que,  respectando  a  duración  formulada  na  proposta
presentada ao Programa Marco,  se  propón executar  o  estudo de viabilidade.  É  dicir,  o
período de execución  real  de  axuda.  Este  deberá  ser  coherente coas  esixencias  destas
axudas e tamén, a súa vez, coa proposta presentada á Comisión Europea.

4 excluída a subcontratación
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H3: Liña 2.2 (IN607H): AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DUN PROXECTO DE
"CALIDADE" PRESENTADA Á FASE II DO INSTRUMENTO PEME

Finánciase  o  desenvolvemento  en  Galicia  dun
proxecto de I+D+i individual presentado á Fase II do
Instrumento  Peme,  sempre que acadase unha nota
de avaliación superior  aos  12 puntos  ou conte co
Selo de Excelencia. 

Tamén  son  subvencionables  as  propostas
presentadas  a  nova  acción  piloto  do  Consello
Europeo  de  Innovación  que  da  continuidade  ao
instrumento PEME (EIC-Accelerator Pilot) que conten
con Selo de Excelencia nalgunha das súas fases5.  É
requisito indispensable que sexan compatibles coas
bases reguladoras destas axudas.

Esta proposta:

debe terse  presentado a Horizon 2020 de xeito
individual. A data de presentación pode remontarse
ata 2016 pero o proxecto non pode iniciarse ata a
presentación da axuda a GAIN. 

non  pode  terse  financiado  a  execución  deste
proxecto pola Comisión Europea.

é  imprescindible  que  na  solicitude  da  axuda  non  se  altere  o  contido  da  proposta
presentada a H2020.

A intensidade da axuda varía entre o  35-50% do investimento, segundo o tamaño de
empresa e o tipo de actuación subvencionable, sempre cun límite máximo de 800.000 euros
por proxecto.

son axudas plurianual cunha duración entre 12 e 24 meses 

5 antes ou despois da fase de entrevista do EIC (Consello Europeo de Innovación)
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MARCO TEMPORAL

Estas axudas son sempre PLURIANUAIS cunha duración entre 12 e 24 meses:

-Primeira anualidade:  dende a data de presentación da solicitude a GAIN ata o 30 de
novembro de 2020.

-Segunda anualidade: dende o 1 de Decembro de 2020 ata o 30 novembro de 2021 ou a
data de finalización do proxecto

-Terceira anualidade: dende o 1 de Decembro de 2021 ata o 30 novembro de 2022 ou a
data de finalización do proxecto

Se o proxecto se iniciase antes da súa solicitude a GAIN este non podería ser apoiado, xa
que axuda autonómica ten que ter un efecto incentivador.

Se o proxecto comenzase máis aló do 30 de novembro de 2020 non podería ser solicitada a
axuda á convocatoria deste ano. 

Na resolución de cada axuda indicarase o seu período de execución concreto, atendendo ás
particularidades de cada solicitude.

Como só son subvencionables aqueles proxectos que acadaran dende o 2016 o Selo de
Excelencia e/ou unha avaliación de 12 puntos no H2020,  a solicitude a Axencia Galega de
Innovación (GAIN) deberá, como no resto de liñas destas axudas, presentarse unha vez que
se conte coa avaliación da Comisión e se poida, polo tanto, acreditar o cumprimento deste
requisito.
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 ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

Pode solicitarse axuda para un proxecto no que participan varias PEMES? Aquelas que
non  son  galegas  recibirían  algún  tipo  de  axuda?  Non  é  posible,  soamente  son
subvencionables as propostas presentadas de xeito individual  por PEMES galegas, nunca en
consorcio, ao Programa Marco. 

A causa deste requisito é poder apoiar á execución total da proposta avaliada pola Comisión e,
polo tanto, poder asegurar o seu impacto en Galicia.

Na solicitude á  GAIN pode modificarse o contido do proxecto presentado á Comisión
Europea? Non,  como no caso dos estudios de viabilidade (liña 2.1/H2)  nesta convocatoria
recóllese a avaliación obtida no Programa Marco e non se realiza un nova avaliación, polo que
é requisito indispensable que o contido da proposta non se altere. 

Se determinados aspectos da proposta europea non poden manterse exactamente iguais por
circunstancias que saen fóra do control do beneficiario, nestes casos excepcionais, e sempre de
xeito motivado e no caso en que estes cambios non afectasen á avaliación realizada pola
Comisión  Europea,  GAIN  poderá  valorar  o  financiamento  destas  propostas  lixeiramente
modificadas. Como no caso dos estudos de viabilidade, será necesario que todo cambio con
respecto o proxecto avaliado pola Comisión Europea se indique na memoria de solicitude,
xustificando de xeito motivado:

- o seu carácter imprescindible e a imposibilidade de desenvolver o proxecto sen realizalo
- que este cambio non suporía unha alteración na nota recibida pola proposta no Programa
Marco.

No caso en que un proxecto se presentase a unha convocatoria do Instrumento PEME
acadando o  Selo  de excelencia  e  logo a  outra  posterior  no que tamén se acadase,  cal
proposta debería presentarse a estas axudas? A máis recente?  Non hai limitacións neste
sentido, pode presentarse unha ou a outra pero debe sempre executarse o proxecto segundo
a proposta presentada a Comisión que se escolla. 
No  caso  en  que  se  acaden  os  requisitos  establecidos  nesta  convocatoria  en  diferentes
propostas  presentadas  a  varias  convocatorias  do  Instrumento PEME deberá  elixirse  unha
delas.
Se  na  segunda  presentación  o  proxecto  lograse  financiamento  por  parte  da  Comisión,
podería igualmente presentarse a estas axudas a primeira das propostas?  Non, xa que é
requisito  imprescindible  que  a  proposta  non  fose  financiada  polo  Programa  Marco.  Este
requisito inclúe as posibles reformulacións que poidan facerse dun mesmo proxecto.
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EIC ACCERELATOR PILOT

No caso do novo instrumento EIC Accerelator Pilot poden acollerse a estas axudas tanto
as propostas que acaden o Selo de Excelencia no Paso 1, antes da entrevista, como no Paso
2 tras a súa celebración? Si, en ambos casos as propostas cumprirían o requisito de calidade
que se solicita nesta convocatoria.

Soamente  as  propostas  que  soliciten  a  axuda  á  Comisión  Europea  en  forma  de
subvención son subvencionables  nesta convocatoria?  Non,  a  forma na que  se  solicite  a
axuda á Comisión Europea non determina a posibilidade de solicitar ou non estas axudas se
non  o  tipo  de  actividades  incluídas.  Soamente  son  subvencionables  nesta  convocatoria
aquelas  propostas  que  inclúan  actividades  de  desenvolvemento  experimental  ou  de
innovación en proceso e organización, segundo as definicións da normativa reguladora das
axudas de Estado que se recollen no Anexo I das bases reguladoras destas axudas (DOG do 11
de xullo de 2019). 
Os TRLs poden axudar nesta atribución das tarefas do Plan de Traballo ao tipo de actividades
subvencionables  pero  so  a  nivel  orientativo,  son  as  definición  do  Anexo  I  as  que  deben
respectarse.
A axuda ao abeiro desta convocatoria sempre será en forma de subvención.

 INTENSIDADE DAS AXUDAS

Que criterio se usa para categorizar o proxecto como desenvolvemento tecnolóxico ou
innovación de proceso/organización?  A entidade solicitante fai unha primeira asignación
no formulario de solicitude que GAIN revisa. 

Os proxectos cun orzamento elevado onde a aplicación das intensidades de axuda da
convocatoria (35%-50%) ao investimento subvencionable superarase os 800.000 euros,
deberían executarse de xeito completo ou admitiríase unha redución no plan de traballo
do  proxecto?  Para  poder  financiar  o  proxecto  é  necesario  que  non  se  modifique  con
respecto  a  proposta  avaliada  pola  Comisión,  de  xeito  que  o  proxecto  debe  executarse
sempre de xeito completo. 
Aínda  que a  axuda  autonómica  sexa  inferior  á  que  podería  ter  acadado  no Programa
Marco, xa sexa polo límite máximo de axuda establecido en 800.000 ou polas intensidades
de axuda da convocatoria inferiores o 70% de H2020, o proxecto debe executarse de xeito
completo.  As restricións normativas e orzamentarias non permiten que o financiamento
rexional acade os mesmos niveis que o Programa Marco pero, aínda así, o proxecto debe
executarse  tal  e  como se  solicitou e avaliou por  parte  da Comisión Europea xa que se
recolle a súa avaliación.
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CUSTOS SUBVENCIONABLES

Son financiables os custes de preparación dun proxecto que recibiu o Selo de Excelencia
en 2017? Si, pero non a través desta liña de axudas se non da liña 1 na que se financia a
preparación de propostas, e sempre que cumpran os seus requisitos.

DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE
Non todo o contido da proposta presentada a Comisión Europea é avaliado, é necesario
achegalo  de  todos  os  xeitos?  Si,  é  necesario  remitir  a  proposta  completa  enviada  ao
Programa Marco.

Cal é a duración, datas de execución, que se deben incluír no formulario da solicitude?
Deben  indicarse  as  datas  nas  que,  respectando  a  duración  formulada  na  proposta
presentada ao Programa Marco, se propón executar o proxecto. Este período de execución
deberá  ser  coherente  coas  esixencias  destas  axudas  e  tamén,  a  súa  vez,  coa  proposta
presentada á Comisión Europea.

No formulario o título do proxecto debe traducirse? Non é necesario, poden incluírse os
dous.

Os TRLs6 do formulario refírense a fase actual ou as que se van cubrir co proxecto?  Deben
indicarse os TRLs das actividades incluídas no proxecto solicitado á Comisión segundo o seu
plan de traballo.

A información sobre os paquetes de traballo que se pide na solicitude pode ser incluída
en inglés? Non,  é  necesario que esta información se inclúa nunha das linguais oficiais:
castelán ou galego

6 niveis de madurez tecnolóxica, Ten inglés: TRLs- Technological Readiness Level) 
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 ASPECTOS COMÚNS ÁS TRES LIÑAS DE AXUDA:

Compatibilidade entre as diferentes liñas: a liña 1 é compatible coas outras dúas liñas da
convocatoria de xeito que unha proposta presentada ao Instrumento PEME pode, sempre que
cumpra os requisitos específicos de cada liña, obter axuda para os seus custes de preparación
(a través da Liña 1) e tamén para a súa execución (a través da Liña 2.1 ou 2.2, segundo se
presentase a Fase 1 do Instrumento PEME ou a Fase 2 / EIC-Accelerator Pilot).

Debe xustificarse dalgún xeito que a proposta está aliñada coa RIS3 Galicia? é un criterio
que se avalía?

Simplemente é necesario indicar no formulario a prioridade da RIS3 coa que está aliñada a
proposta de xeito maioritario (no caso de posibles encaixes en máis de unha delas) e motivalo
de xeito breve se se considera necesario.
Este  é  un  requisito  esencial  que  será  revisado  por  GAIN  para  comprobar  a
subvencionabilidade da proposta pero non é un criterio de avaliación. Nesta convocatoria as
solicitudes non son avaliadas senón que a concesión das axudas faise respectando a data de
entrada (sempre que se cumpran todos os requisitos).

Desenvolvemento das axudas:  unha entidade, ex.  unha PEME, con domicilio social  en
Galicia pero sen centro de traballo na comunidade, podería presentarse a estas axudas?

É  un  requisito  indispensable  que  as  actividades  que  se  financian  con  cargo  a  esta
convocatoria: a preparación dunha proposta na liña 1, ou a execución dun estudo ou proxecto
con Selo de Excelencia nas liñas 2.1 e 2.2, sexan desenvolvidas en Galicia,  polo que sería
necesario contar con ese centro de traballo en Galicia.

Pódese presentar a solicitude de axuda a GAIN antes de coñecer a avaliación da proposta
presentada ao Programa H2020?

Non, en todas as liñas de axuda da convocatoria se esixe a superación duns certos umbrais na
avaliación da proposta presentada ao Programa Marco, de xeito que o cumprimento deste
requisitos debe poder demostrase antes da presentación da solicitude de axuda a GAIN 
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PRESENTACIÓN E PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN 

    PRESENTACIÓN

O prazo para presentar as solicitudes comenzará o  12 de maio permanecendo aberta a
convocatoria ata o 30 de novembro de 2020 ou ata o esgotamento dos fondos asignados.
De producirse o esgotamento do crédito asignado con data anterior ó 30 de novembro de
2020, este esgotamento  publicarase no momento no que se produza na web da Axencia
Galega de Innovación, de xeito que non poderán ser atendidas as solicitudes presentadas
cunha data posterior.

As  solicitudes  presentaranse  obrigatoriamente  por  medios  electrónicos a  través  dos
formularios  normalizados  dispoñibles  na  sede  electrónica  da  Xunta  de  Galicia,
https://sede.xunta.gal

A concesión destas axudas realizarase a través dun réxime aberto de concorrencia non
competitiva considerando a  orde de presentación da solicitude como único criterio de
concesión (unha  vez  que  se  comprobe  o  cumprimento  dos  requisitos  de
subvencionabilidade previstos nesta convocatoria e nas bases reguladoras). 
No caso de solicitudes  que deban ser subsanadas, a data de presentación  da solicitude
será aquela na que fose realizada a emenda.

MÁIS INFORMACIÓN

programas.gain@xunta.es
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