Préstamos
IFI INNOVA
Apoio no financiamento
de novos proxectos
innovadores

¿QUÉ SON OS PRÉSTAMOS IFI INNOVA?
IFI INNOVA é un novo programa de préstamos desenvolvidos
pola Axencia Galega de Innovación (Gain) e o Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape), co obxectivo de intensificar
o apoio ás micro, pequenas e medianas empresas galegas no
financiamento de novos proxectos innovadores.
Son préstamos a tipos de interese reducidos para pemes
que desenvolvan a súa actividade en Galicia e que executen
proxectos de I+D+i co obxectivo de mellorar a posición
competitiva da empresa, baixo o criterio de selección de
operacións do Programa Operativo FEDER 2014-2020.
Os proxectos deberán estar aliñados coas prioridades e
obxectivos da Estratexia de Especialización Intelixente de
Galicia RIS 3.

BENEFICIARIOS
Micro, pequenas e medianas empresas.

CONDICIÓNS DOS PRÉSTAMOS IFI INNOVA
Importes
Importe mínimo do
préstamo solicitado

Importe máximo do
préstamo solicitado

50.000€

500.000 €

Orzamento mínimo subvencionable
71.500€
Esquema de financiamento
Préstamo
Fondos propios e/ou
financiamento bancario
70%

QUEN PODE SOLICITAR ESTES PRÉSTAMOS?
O programa de préstamos poderá ser solicitado por:
Microempresas, pequenas e medianas empresas individuais
(de acordo coas definicións do Anexo I do Regulamento (UE) nº
651/2014), especialmente as de base tecnolóxica, en fase semente ou startup, pero tamén aquelas pemes que, a pesar de
ter unha traxectoria contrastada, desexan emprender proxectos innovadores.
Domicilio social ou centro de traballo en Galicia, onde deberán
desenvolver as actividades para as que se solicita o préstamo.

30%

Tipo de interese fixo: Euribor a un ano +0,10%
Prazo: entre 2 e 12 anos.
Carencia: Período de carencia de ata 4 anos, coa posibilidade
de incorporar amortizacións aceleradas en función da xeración
de recursos da empresa.
Garantías: Sen garantías ata 200.000 euros; posibilidade de
solicitalas en función do proxecto.
O prazo máximo para dispor dos fondos obtidos do préstamo e
o número máximo de disposicións será o establecido no acordo
de concesión. En todo caso, este prazo non superará o 31 de
decembro de 2020 nin o período de carencia na amortización
do préstamo en función do proxecto.

TIPOS DE PROXECTOS

CUSTOS FINANCIABLES

Terán a condición de proxectos financiables os proxectos de I+D+i
desenvolvidos co obxectivo de mellorar a posición competitiva
da empresa.

1. Custos de persoal vinculado ao desenvolvemento do
proxecto.
2. Custos de bens de equipo, instalacións técnicas, equipos
para procesos de información ou datos, software, instrumental, utensilios, moldes e materiais necesarios para o
desenvolvemento do proxecto.

Os proxectos de I+D+i deberán estar encadrados nos TRL 5, 6,
7, 8 ou 9 (Technology Readiness Levels), referidos ao nivel de
madurez dunha tecnoloxía.
Solvencia: serán cualificados como non aptos, e con carácter excluínte, aquelas empresas que, á data de formalización do préstamo, teñan patrimonio neto negativo, estean inmersas nun proceso concursal e/ou pre-concursal, estean en quebra técnica, ou
estean en suspensión de pagos.
Rendibilidade e autofinanciamento: deberá quedar acreditada
a rendibilidade do proxecto. Naqueles proxectos que requiran
financiamento complementario (fondos propios e/ou recursos
alleos) para o seu desenvolvemento é imprescindible acreditar
e documentar o compromiso destes, previo ao desembolso do
préstamo.

3. Custos de investigación contractual, coñecementos técnicos e patentes adquiridas ou obtidas por licenza de fontes
externas a prezos de mercado.
4. Contratación a entidades de investigación e/ou desenvolvemento tecnolóxico.
O gasto financiado con cargo ao préstamo IFI non pode
estar subvencionado polos Fondos Feder ou outro fondo ou
instrumento da Unión Europea. En ningún caso, illadamente ou
en concorrencia con outras axudas, poderá subvencionarse un
gasto superior ao do custo total subvencionable do proxecto».

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN
Sen prexuízo do cumprimento do limiar da cualificación de risco de crédito (onde o proxecto deberá acadar unha puntuación mínima
de 50 puntos), para a súa aprobación deberá obter unha puntuación mínima de 50 puntos, resultantes de sumar os seguintes valores:
1) Grao de innovación*

2) Financiamento bancario

3) A cualificación do proxecto

Valorando os aspectos de innovación
do produto e/ou servizo e tecnolóxicos
do produto/servizo/proceso obxecto
do proxecto, capacidade de execución e
vantaxes competitivas.

Financiamento bancario comprometido
para polo menos o 30% do proxecto

Como iniciativa de emprego de base
tecnolóxica (IEBT) polo órgano
competente da Xunta de Galicia

5 puntos

5 puntos

Máximo 90 puntos
*O informe sobre o grao de innovación do proxecto analizará, entre outros aspectos:
Novidade da proposta: capacidade tecnolóxica e grao de
desenvolvemento.
Análise sectorial: co fin de reforzar o aliñamento dos
proxectos seleccionados aos sectores prioritarios da
Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0 e coa RIS3
Galicia.

Creación de valor engadido na comunidade: creación
de emprego de alto valor engadido, creación de tecido
industrial,etc..
Xeración de
exportación.

novos

mercados

e

potenciación

da

Equipo de proxecto, capacidade de xestión.
Estratexia comercial, competencia e clientes potenciais.
Grao de protección da innovación.

MÁIS DATOS
Data de publicación no DOG:
DOG Núm. 247
28 de decembro de 2018
Prazo de presentación de
solicitudes:
Aberto todo o ano

Presentación solicitudes:
http://www.igape.es/es/oficina-virtual

Organismo xestor:
Axencia Galega de Innovación
IGAPE
Código do procedemento:
IG246

Capacidade económica: situación actual, accionistas,
equipo directivo.

MÁIS INFORMACIÓN
http://gain.xunta.gal
servizos.gain@xunta.gal
881 999 471 (GAIN)
900 815 151 (IGAPE)

Axencia Galega de
Innovación (GAIN)
Rúa Airas Nunes s/n. 15702
Santiago de Compostela

