
Nota  informativa  da  Axencia  Galega  de  Innovación  sobre  a
Convocatoria  de  axudas  do  ano  2020  para  a  consolidación  e
estruturación de unidades de investigación competitivas e outras
accións de fomento nos organismos públicos de investigación de
Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i.

Como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, as Consellerías
de Educación,  Universidade e Formación Profesional,  a través da Secretaría Xeral  de
Universidades,  e  de Economía,  Emprego e Industria,  a  través  da  Axencia  Galega  de
Innovación  (Gain),  mediante  a  Orde  do  13  de  marzo  de  2020,  suspenderon  a
tramitación  da  convocatoria  do  ano  2020  para  a  consolidación  e  estruturación  de
unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades
do Sistema universitario de Galicia (SUG), nos organismos públicos de investigación de
Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i.

O procedemento reabriuse mediante a orde publicada no DOG o 18 de maio de 2020,
permitindo a  presentación  de  solicitudes  dende  o  19 ao  25  de  maio  de  2020.  Isto
motiva que a resolución desta convocatoria non será posible ata o mes de setembro,
tendo en conta os prazos legais que é preciso cumprir e o complexo procedemento de
avaliación externa das solicitudes que se presenten.

A  esta  situación  hai  que  sumar  aquelas  problemáticas  derivadas  da  dificultade  de
executar gasto en algunha das accións programadas pola suspensión de prazos durante
o  estado  de  alarma:  contratación  de  persoal,  adquisición  de  bens  inventariables  e
outros.

Como medida  que permita  corrixir  a  situación  desta  convocatoria  e  mellorar  a  súa
eficacia, publicarase nos vindeiros días no DOG unha orde pola que se redistribúen as
anualidades da mesma. 

Esta  redistribución  afecta  unicamente  ás  modalidades  A  (Grupos  de  Referencia
Competitiva) e B (Grupos con Potencial de Crecemento), non sendo de aplicación na
modalidade C (Proxectos de Excelencia).

Os importes para os cálculos anuais de cada una das axudas quedarán como seguen:



- Modalidade A: grupos de referencia competitiva (GRC)

As axudas terán unha duración máxima de catro anos. O importe total de cada unha das
axudas  virá  determinado  por  unha  contía  estrutural  máis  outra  variable  asociada  á
evolución na xeración de recursos por parte do grupo, como un indicador xenérico da
súa  competencia  e  capacidade  de  consolidación,  e  distribuirase  por  anualidades  de
acordo cos seguintes módulos:

1. Módulo estrutural  anual: composto dun fixo de 25.000 € máis un variable
máximo na anualidade de 2020 de 10.000 €, e nas anualidades 2021, 2022 e
2023 de 30.000 €, tendo en conta os ingresos medios do grupo, co obxectivo de
axustar o orzamento ás posibilidades reais de execución anuais en función do
número de solicitudes avaliadas positivamente e dos recursos dispoñibles.

2.  Módulo  variable  anual,  acumulable  ao  anterior,  en  función  dos  ingresos
anuais medios do grupo no período comprendido desde o 1 de  xaneiro de 2017
ata o 31 de decembro de 2019, segundo os seguintes tramos:

Para a anualidade 2020:

Ingresos medios de 150.000 a 300.000 €: ata 14.000 € anuais.

Ingresos medios de 300.001 a 400.000 €: ata 21.000 € anuais.

Ingresos medios superiores a 400.000 €: ata 35.000 € anuais.

E para as anualidades 2020, 2021 e 2022:

Ingresos medios de 150.000 a 300.000 €: ata 22.000 € anuais.

Ingresos medios de 300.001 a 400.000 €: ata 33.000 € anuais.

Ingresos medios superiores a 400.000 €: ata 55.000 € anuais.

- Modalidade B: grupos con potencial de crecemento (GPC)

As axudas serán de aplicación por un período de 3 anualidades, mediante o pagamento
dunha contía máxima de 14.000 € na primeira e de 38.000 € na segunda e terceira.

Se vostede xa presentou a súa solicitude conforme a distribución orzamentaria prevista
inicialmente,  non  ten  que  presentar  unha  solicitude  de  modificación.  No  caso  de
concesión da axuda, terase en conta a nova redistribución de créditos indicada. 
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