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Resolución do 16 de xullo , pola que se aproban as bases reguladoras das

DENOMINACIÓN

subvencións de valorización das pequenas e medianas empresas da industria
forestal galega e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2018

OBXECTO

ORZAMENTO
CONVOCATORIA 2018

Subvencións da Xera dirixidas á valorización, potenciación, innovación e mellora
das pequenas e medianas empresas da industria forestal de Galicia
1.200.000 euros
Convocatoria en réxime de concorrencia competitiva

TIPO E INTENSIDADE DA
AXUDA

Fondos propios
Subvención 40% dos gastos elixibles
Axuda máxima por solicitante 200.000 euros

DESTINATARIOS

Microempresas, pequenas e medianas empresas (peme) do sector da industria
radicadas en Galicia

PRAZO DE PRESENTACIÓN
DE SOLICITUDES

Ata o 07/09/2018

PRESENTACIÓN DE
SOLICITUDES

Sede.xunta.gal
Serán subvencionables os proxectos de investimento realizados por pequenas e
medianas empresas descritas no artigo 2 da resolución nos seus procesos de

PROXECTOS
SUBVENCIONABLES

produción e que teñan como obxectivo aumentar a competitividade mediante
procesos produtivos ou técnicas que permitan obter novos produtos ou produtos
valorizados favorecendo a minoración do impacto ambiental

VALORIZACIÓN
a) Compra de maquinaria nova, sempre que esté adscrita á procesos
productivos novos ou a elaboración e fabricación de novos productos , técnicas
de secado, preparación ou tratamento que supoñan á valorización de produtos
existentes, incrementando o seu valor ou a extensión do seu catálogo.
b) Obras e instalacións necesarias para a correcta instalación e funcionamento
dos investimentos obxecto de subvención.
INVESTIMENTOS
SUBVENCIOANBLES

c) Tecnoloxías da información e comunicación (TIC´S) expresamente ligados
aos procesos de valorización ou á produción de novos produtos ou técnicas que
incrementen o valor unitario de seus produtos ou o seu catálogo.
d) Outros bens de equipamento que formen parte do activo da empresa e
interveñan no proceso produtivo obxecto do proxecto.
e) Proxectos ou estudios de enxeñería, ou deseño adscritos aos procesos ou
técnicas anteriores, sempre que se acrediten xunto con inversións en procesos
produtivos.

MAIS INFORMACIÓN

Xera.gal
Xera.ceei@xunta.gal
881-995476

