>
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
Fábrica Intelixente
II Convocatoria do Programa
Industrias do Futuro 4.0

A Axencia Galega de Innovación
Ten como obxectvo promover e vertebrar as polítcas de innovación así como apoiar e
impulsar o crecemento e a compettvidade das empresas galegas, a través da posta en
marcha de estratexias efcaces 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 construír 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:

>

>
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Fábrica Intelixente
II Convocatoria do Programa Industrias do Futuro 4.0

>

gain.xunta.gal

II Convocatoria do Programa Industrias do Futuro 4.0 >

Antecedentes e
obxectivos

Características da
axuda

Presentacións das
solicitudes

Criterios de
valoración

Xustificación e
pagamento
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1.Antecedentes e obxectivos >

gain.xunta.gal

Fábrica intelixente
O reto da empresa galega. A nova revolución industrial
Proxectos orientados á consecución dun novo modelo industrial a través
das tecnoloxías facilitadoras para obter produtos e procesos de alto valor
engadido
TECNOLOXÍAS
-Realidade aumentada
-Impresión 3D
-Automatización avanzada e
robótica
-Cloud-computing
-Ciberseguridade
-Big Data
-Intelixencia de negocio

IMPACTO NA INDUSTRIA

NOVO MODELO INDUSTRIAL
BASEADO NA INNOVACIÓN

-Creación de emprego
cualificado
-Redución de custos de
fabricación
-Maior produtividade
-Personalización dos
produtos
-Maior competitividade
-Novas oportunidades de
negocio
MÁIS CRECEMENTO
ECONÓMICO PARA GALICIA
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Antecedentes e obxectivos >

gain.xunta.gal

Atracción de capital privado para o crecemento sostible

 Innovación no investimento público: nova fórmula pioneira en
España para atraer capital privado capaz de xerar unha aposta a
longo prazo polo desenvolvemento socioeconómico de Galicia.

 Estratexia de alianza con empresas líderes: en continuidade coa

liña aberta pola Civil UAVs Initiative e as Unidades Mixtas,
apóstase pola alianza con empresas líderes a nivel internacional
para dar resposta a retos de futuro.
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1. Antecedentes e obxectivos >

gain.xunta.gal

Anuncio previo

01

02

03

04

05

Invitación ás
empresas para a
manifestación de
interese

Estudo das
manifestacións e dos
proxectos presentados

Posibles reunións coas
empresas

Resposta sobre a
apttude dos proxectos

Deseño de
convocatorias
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1. Antecedentes e obxectivos >

Proxectos
estratéxicos para os

Grandes
proxectos
4-10M€

intereses industriais de
Galicia cun impacto

socioeconómico
relevante

1

2

Beneficiarios:
Empresas independentes
ou colab. entre empresas
do mesmo grupo ou con
OOII
(Pemes e grandes
empresas)

3

4

•

Os proxectos deberán: ser estratéxicos para a renovación do modelo produtivo actuando
como tractores nos ámbitos máis destacados da economía de Galicia cun efecto de arrastre sobre o
tecido industrial galego cara a «Industria intelixente» e facer un uso intensivo das tecnoloxías
facilitadoras (TFE).

•

Son actividades subvencionables a investgación industrial, o desenvolvemento experimental e a
innovación en materia de organización de procesos

•

Novidades: inclúese a innovación en procesos e organización; 2 prazos de corte.

Publicación DOG: 4
de xuño de 2018

Características da axuda

>

2. Características da axuda: proxectos >

Axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder)
no marco do Programa Operativo Feder Galicia 20142020
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Desenvolvemento
experimental

Investigación
industrial
Innovación
en materia
de organización
e procesos

Proxectos I+D+i
Orzamento = 4-10 M€
Duración = mín. 2 anualidades
Max. 30 de setembro 2020
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2. Características da axuda: beneficiarios >

Individual
Pemes ou
Grandes empresas (só para proxectos de
I+D)
Organismos de investgación (só
subcontratados)
Establecemento permanente
legalmente consttuído en
Galicia

Regulamento (UE) nº 651/2014 (Anexo I)

Guía do usuario definición peme

En cooperación
Proxectos de I+D:
Agrupacións entre empresas dun mesmo
grupo/empresa+1 organismo investgación (15%
mín.)

Innovación: empresas de grupos diferentes
(obrigatorio: unha peme 30%)

.

Agrupación xurídica
Documento contractual (contdo mínimo
do artgo 5.5)
Representante/Xefe técnico
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2. Características da axuda: intensidade >

Investigación
industrial

Investigación
industrial en
colaboración

Desenvolvemento
experimental

Desenvolvemento
experimental en
colaboración

Innovación en
procesos e
organización

Pequena
empresa

70%

80%

45%

60%

50%

Mediana
empresa

60%

75%

35%

50%

50%

Grande empresa

50%

65%

25%

40%

15%

Aplicación da intensidade máxima permitida pola Comisión Europea para este tipo de
axudas.
Na medida en que as actividades que se apoian teñen natureza económica, aos organismos de
investigación seranlles de aplicación estes mesmas intensidades máximas .
No caso de grandes empresas, só cando colaboran de xeito efectivo cunha ou varias pemes, que deberán
asumir como mínimo o 30 % dos custos subvencionables totais do proxecto.

2. Características da axuda: custos subvencionables >

gain.xunta.gal

EFECTO INCENTIVADOR

Equipamento e material
instrumental de nova
adquisición

Subcontratacións

Servizos tecnolóxicos
externos

+

Material funxible
Outros: Informe auditor

Custos indirectos
(ata o 10% custos
persoal)

Adquisición de patentes
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2. Características da axuda: custos de persoal >
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gain.xunta.gal

PERSOAL PROPIO: Límites
Imputación máxima de traballadores por empresa participante:
10 traballadores para proxectos de 4-6 M €
20 traballadores para proxectos de 6-10 M €
Excepción: proxectos cuxa actividade requira maioritariamente unha participación de persoal
(memoria xustificativa).

Limitación xeral (sen excepcións):

+

Para cada entidade, o custo de persoal propio será como máximo o 75% do custo
subvencionable.

2. Características da axuda: custos de persoal >

gain.xunta.gal

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 (só pemes) con labores de investigación (ata o 30%)
Só contrato laboral (Exc: socios traballadores autónomos ata o 40%)
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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2. Características da axuda: custos de persoal >

gain.xunta.gal

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€

18

2. Características da axuda: Ofertas >

gain.xunta.gal

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
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Presentación de solicitudes

>

3. Presentación de solicitudes > Cronograma

Publicación da
convocatoria

04/06/2018

Presentación de
solicitudes
Dúas edicións:
1ª 04/07/2018
(9,1M€)
2ª 28/09/2018
(9,1M€)

Resolución de
concesión

1ª Antes do
28/09/2018

gain.xunta.gal

Xustificación
Anualidade 2018:
ata 05/11 ou 20/12
Anualidade 2019: ata 05/10/2019
Anualidade 2020: ata 05/10/2020
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3. Presentación de solicitudes > IN854A

gain.xunta.gal
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Presentación
exclusivamente
telemática:

sede.xunta.es
Certificado dixital do
representante legal da
entidade solicitante.

Chave 365:

Información general
Alta electrónica

2. Presentación de solicitudes > IN854A

gain.xunta.gal

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
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Criterios de valoración

>

4. Criterios de valoración >
Excelencia. Calidade científico-técnica do proxecto (30 ptos)
a) Grao de innovación do proxecto (15 ptos)
b) Obxectvos cientfco-tecnolóxicos do proxecto (6 ptos)
c) Credibilidade da formulación da proposta (6 ptos)
d) Capacidade da implantación da tecnoloxía proposta (3 ptos)

Calidade e eficiencia da implementación do proxecto (30 ptos)
a) Plan de traballo (15 ptos)
b) Capacidade técnica e económica (10 ptos)
c) Procedementos de xestón previstos (5 ptos)

Impacto socioeconómico do proxecto (40 ptos)
a) Explotación dos resultados e orientación ao mercado do proxecto (16 ptos)
b) Contribución á mellora da compettvidade do modelo produtvo de Galicia (20 ptos)
c) Outros aspectos: igualdade xénero/implicación ambientais (4 ptos)
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Xustificación das axudas

>

5. Xustificación das axudas > Prazos 1ª EDICIÓN
Emisión das facturas (realización de gastos) e realización de pagamentos dos
gastos executados
Primeira anualidade

Dende a data de presentación da solicitude ata o 31 de outubro de 2018

Segunda anualidade

Dende o 1 de novembro 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

Prazos de presentación da documentación
Primeira anualidade

Ata o 5 de novembro de 2018

Segunda anualidade

Ata o 5 de outubro de 2019

Terceira anualidade

Ata o 5 de outubro de 2020
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4. Xustificación das axudas > Prazos 2ª EDICIÓN
Emisión das facturas (realización de gastos) e realización de pagamentos dos
gastos executados
Primeira anualidade

Dende a data de presentación da solicitude ata o 20 de decembro de 2018

Segunda anualidade

Dende o 21 de decembro 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

Prazos de presentación da documentación
Primeira anualidade

Ata o 27 de decembro de 2018

Segunda anualidade

Ata o 5 de outubro de 2019

Terceira anualidade

Ata o 5 de outubro de 2020
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4. Xustificación das axudas > Documentación
●

Documentación xustificativa (en todas as anualidades) :
A. Documentación económica (custos reais)
●

Informe do auditor (instruccións segundo anexo XIII)

B. Documentación técnica
●

Informe técnico seguindo o modelo

●

Memoria libre

●

●

Documentación xustfcatva (documentación gráfca, fotografas ou calquera soporte probatorio) do
cumprimento das obrigas de publicidade
Cuestonario fnalización proxecto sobre indicadores de seguemento

Formularios correspondentes
Dispoñibles na web de GAIN
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gain.xunta.gal

881 999 159
981 957 011
981 957 303

Síguenos
Facebook: facebook.com/axenciaGAIN/
Twiter: twiter.com/axenciaGAIN
Vimeo: vimeo.com/axenciagain

axudas.gain@xunta.gal
gain.xunta.gal
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>
MOITAS GRAZAS

