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CONSULTAS CONECTA-HUB

A. ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES

1. Na Liña 1 encaixan os proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental ou 

innovación en proceso ou organización e na Liña 2 os de innovación en produto. Pero, no caso de 

contar cun consorcio para o proxecto no cal un socio innova no proceso e outro socio innova no 

produto, en que liña tería que enviarse a solicitude?
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Liña 1

PROXECTOS DE I+D+i
(proceso / organización)

PARA QUE?

PARA QUEN?

PERÍODO EXECUCIÓN

ORZAMENTO

AGRUPACIÓN: PEMES E GRANDES 
“TRACTORAS”(max 25%)  (1)

PROX. I+D: 0,5-1,5M€
PROX. innovación: 0,25-1,5M€

EFECTO INCENTIVADOR:
     -INICIO: TRALA SOLICITUDE
      -FIN: 30 ABRIL DE 2023

REGLAMENTO (UE) 651/2014  Y 
REGLAMENTO (UE) 1407/2013 (MINIMIS)

Liña 2

PROXECTOS DE INNOVACIÓN 
EN PRODUCTO

PARA QUE?

PARA QUEN?

PERÍODO EXECUCIÓN

ORZAMENTO

AGRUPACIÓN: SO PEMES

 0,25-0,6M€

NON EFECTO INCENTIVADOR:
     -INICIO: DENDE O 1 XANEIRO DE 2021
               -FIN: 30 ABRIL DE 2023
   NON REMATADOS ANTES DA SOLICITUDE

REGLAMENTO (UE) 1407/2013 
(MINIMIS)
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A solicitude do proxecto debe facerse a unha liña ou a outra, e todos os membros da agrupación 

deben desenvolver actividades que sexan subvencionables nesa liña. Así, na liña 1 non podería 

incluírse un socio cuxas tarefas fosen de innovación en produto porque ese tipo de actividade non 

é subvencionable nesa liña.

2. Minimis na Liña 1, que supón?

Soamente os costes indirectos da liña 1 están sometidos a minimis polo que so este tipo de custos  

deben  cumprir  os  seus  requisitos  (Regulamento (CE)  1407/2013).  Esta  partida  no  orzamento 

podería non solicitarse.

3. Pódese presentar un proxecto individual?

Non, nas dúas liñas da convocatoria soamente son subvencionables proxectos desenvolvidos por 

unha agrupación de empresas (entre 2-6).

B. ENTIDADES BENEFICIARIAS

1. Pode unha empresa adicada á acuicultura acceder as axudas da liña 2?

Non, xa que estas axudas encádranse no réxime de minimis que exclúe as empresas que operan 

nos sectores da pesca e a acuicultura.
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2. Podería unha grande empresa ser líder dunha agrupación?

Non se recolle ningunha exclusión expresa na convocatoria pero debe terse en conta que estas 

axudas orientase ás pemes e que a participación das grandes esta limitada so no caso en que  

exerzan un efecto tractor sobre o proxecto.

C. HUBS COMO ENTIDADES COLABORADORAS

1. Como é o informe que emiten os Hubs?

É un informe motivado sobre a idoneidade ou non idoneidade do proxecto cos obxectivos / retos 

estratéxicos dos Hubs, é dicir, pode ser positivo ou negativo. Non implica ningunha puntuación. 

O informe ten un carácter preceptivo e non vinculante para a Administración, é dicir, debe ser  

solicitado  pero  a  Administración  pode  apartarse  do  seu  contido.  Sen  prexuízo  do  anterior,  a 

Axencia  Galega  de  Innovación  poderá  solicitar  toda  documentación  aclaratoria  respecto  dos 
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    (Proxectos con documentación            
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• PRESENTACIÓN: Colaborando na resolución de dúbidas e difundindo a convocatoria
• TRAMITACIÓN: Emisión Informe de idoneidade do proxecto cos retos do Hub/s
• EXECUCIÓN: Informes de seguimento: coherencia da execución cos obxectivos do Hub
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informes emitidos polos Hubs, así como solicitar unha ampliación dos argumentos contidos nos 

mesmos e formular calquera dúbida que considere necesaria.

2. Puntos de contacto cos Hubs:

DIH DATALIFE:  https://conecta.dihdatalife.com/

DIGIGAL: https://dihgigal.com/retos/

D. CUSTOS SUBVENCIONABLES

1. Permítese subcontratar OPIs ou empresas (p.e. pemes desenvolvedoras de tecnoloxías dixitais 

facilitadoras). Na avaliación, ¿valorarase igual a colaboración con OPIs que con desenvolvedores 

de tecnoloxía que non son OPI?

A  subcontratación  é  un  dos  custos  subvencionables  nas  dúas  liñas  de  axuda  e  debe  estar 

debidamente  xustificada,  tal  e  como se  indica  na  convocatoria.   Sempre tendo en conta  esta 

xustificación no marco de cada proxecto, debe terse en cota que na liña 1 entre os criterios de 

avaliación se inclúe a colaboración con organismos de investigación (públicos ou privados), cunha 
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https://conecta.dihdatalife.com/
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puntuación  de  5  puntos  (“Grao  de  cooperación  con  outros  axentes  do  Sistema  galego  de 

innovación. Colaboracións con organismos de investigación”). 

INDICADORES

1. Que requisitos deben ter os indicadores?

Cada proxecto deberá incluír, como mínimo, tres indicadores medibles que permitan recoller  a 

contribución do proxecto ao avance no obxectivo ou obxectivos específicos do programa Europa 

dixital aos que se orienta tendo en conta a situación actual en Galicia.

Estes indicadores deberán cuantificarse para poder determinar a súa evolución. 

A súa idoneidade, coherencia e ambición forma parte da valoración dos proxectos.

Este indicadores, recollidos no formulario e no índice da memoria técnica, deben ser específicos 

para cada proxecto. Non hai reglas xerais.

Ao marxe destes indicadores do formulario, que deben estar relacionados coa contribución do 

proxecto ao avance nos obxectivos do Programa Europa Dixital ao que se orienta:

a) as entidades poden tamén definir calquera outro indicador que estimen convinte e que sexa 

coherente coas actuacións que se formulan na memoria técnica, como en calquera proxecto.

b) Ademais, a convocatoria tamén inclúe outro tipo de indicadores que non define o solicitante. 

Estes outros indicadores son:

-os de FEDER, que veñen definidos no propio programa operativo PO FEDER Galicia 2014-2020 

-os de seguimento da RIS3 Galicia

estes indicadores non forman parte da solicitude
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