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MODELO X9: CARTA DE COMUNICACIÓN AO/Á TRABALLADOR/A DO FINANCIAMENTO FEDER

Don/a

, con NIF núm.
, con NIF núm.
con NIF

legal de
traballador/a
participante no proxecto con acrónimo

, representante
, comunícolle ao
,

núm.

,

Que dende a data do

parte do seu salario está incluído no orzamento elixible do proxecto con

código IN852A 2018/

correspondente ao programa Conecta Peme, financiado con cargo ás axudas concedidas

pola Resolución do 31 de decembro de 2017 (DOG núm. 28, do 8 de febreiro de 2018) da Axencia Galega de
Innovación para fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do sistema rexional de innovación, a
través do apoio a proxectos de investigación e innovación orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades
identificados na RIS3 para Galicia, cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco
do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
As operacións do procedemento IN852A están cofinanciadas nun 80% polo Feder con cargo ao programa operativo
Feder Galicia 2014-2020 e, en particular, no eixe 01 “Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a
innovación”, a prioridade de investimento 01.02 “Fomento do investimento empresarial en I+i, o desenvolvemento de
vínculos e sinerxías entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino superior,
en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento de produtos e servizos, a transferencia de
tecnoloxía, a innovación social, a innovación ecolóxica, as aplicacións de servizo público, o estímulo da demanda, a
interconexión en rede, as agrupacións en innovación aberta a través da especialización intelixente e mediante o apoio
á investigación tecnolóxica e aplicada, liñas piloto, accións de validación precoz dos produtos, capacidades de
fabricación avanzada e primeira produción, en particular, en tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de
tecnoloxías polivalentes”; o obxectivo específico 01.02.01 “Impulso e promoción de actividades de I+i lideradas polas
empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora”; actuación
1.2.1.7 “Proxectos de innovación aberta para subministrar incentivos á cooperación entre as empresas”.
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