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Exclusións (Artigo 4 da convocatoria)

Beneficiarios anteriores InnovaPEME (directos ou a 
través das empresas asociadas ou vinculadas)

Único CNAE 2009: Sección J. Divisións 61, 62 e 63

Entidades sen ánimo de lucro

MICRO, PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS

• Con centro de traballo en Galicia

• Definicións do Anexo I do Regulamento (UE) nº 
651/2014

InnovaPEME: beneficiarios

+ de 40
BENEFICIARIOS para 2022

Categoría Traballadores 
Efectivos

Volumen de 
negocio (M€)

Balance xeral 
(M€)

Mediana <250 <= 50 <= 43

Pequeña <50 <= 10 <= 10

Micro <10 <= 2 <= 2

AXUDAS ÁS PEMES 

PARA A IMPLEMENTACIÓN DUN 

PLAN DE INNOVACIÓN NA EMPRESA
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Duración mínima dun ano 

Orzamento

InnovaPEME: contido do plan

Duración

Inicio desde solicitude
Fin ata setembro 2023

Mínimo 80.000€
Máximo 200.000€

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

INNOVACIÓN EN MATERIA DE PROCESOS

 E ORGANIZACIÓN

Tipo de actuacións Aliñamento coa RIS3 de Galicia

RETO 1.

Xestión 
innovadora de 
recursos 
naturais e 
culturais.

RETO 2.

O modelo 
industrial da 
Galicia do 
futuro.

RETO 3.

Novo modelo de 
vida saudable 
baseado no 
envellecemento 
activo.
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InnovaPEME: características da axuda

INTENSIDADE DE AXUDA

50%
do orzamento elexible

AXUDAS a fondo 
perdido entre os

40.000 - 
100.000 €

ANTICIPO DO

50%
de cada anualidade

Orzamento

2,8 M€
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InnovaPEME: descrición e obxectivos

Plans integrais que lles permitan mellorar a súa capacidade de levar a cabo proxectos de 
innovación e trasladar ao mercado novos produtos e servizos

NON É

NON é un proxecto de 
desenvolvemento dun novo 
produto, servizo ou proceso

NON é unha acción puntual

NON é un conxunto de 
actividades sen unha 

finalidade determinada na 
empresa

SI É

SI é (entre outros) a vixilancia tecnolóxica para definir ese 
proxecto: análise de tecnoloxías, patentes, busca de socios, 

análise de viabilidade e vida da carteira de produtos / servizos 
actuais da túa empresa, etc.

SI é una estratexia a curto prazo con varias actividades que 
permiten sistematizar e facer crecer a innovación na túa 

empresa

SI é un plan cun impacto cuantificado a medio prazo na 
capacidade da empresa para ser mais innovadora e 

competitiva.
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InnovaPEME: custos subvencionados

En todo caso custos directos ao plan

a. PARA ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

1. Obtención, validación e defensa de patentes e 
outros activos inmateriais ou certificacións

2. Servizos de asesoramento: consultoría, asistencia 
e capacitación nos ámbitos da transferencia de 
coñecemento, a adquisición, protección e explotación 
de activos inmateriais, e o uso de normas e 
regulamentos que os incorporan

3. Servizos de apoio: accesos a bancos de datos, 
bibliotecas, estudo de investigación de mercados, 
laboratorios, etiquetaxe de calidade, ensaio e 
certificación, co fin de desenvolver produtos, 
procesos ou servizos máis eficaces

b. PARA INNOVACIÓN EN MATERIA DE PROCESOS 
E ORGANIZACIÓN

1. Custos de persoal propio (ata o 50% do 
total) ou de nova contratación

2. Custos de equipamento e material 
instrumental de nova adquisición

3. Custos de adquisición de licenzas de 
propiedade industrial

4. Custos de material, subministracións e 
produtos similares

5. Subcontratacións (máximo 50% do 
orzamento).

Non se permiten custos de empresas 
vinculadas ou asociadas
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InnovaPEME: actividades de innovación (anexo I)

1. Auditoría/consultoría en produto/servizo. Análise da 
carteira de produtos/servizos dirixidos a actividades de 
innovación.
2. Estudos de viabilidade técnica e industrial, económica 
e/ou de mercado, previos ao desenvolvemento de 
produto/servizo; estudos de satisfacción e detección de 
necesidades dos mercados.
3. Protección da propiedade industrial
4. Asesoramento para a transferencia de tecnoloxía.
5. Obtención de certificacións de normas oficiais 
vinculadas aos obxectivos innovadores 
6. Asesoramento para a xestión de proxectos 
colaborativos de I+D+i.
7. Asesoramento para o acceso ao financiamento da 
innovación a través de instrumentos financeiros ou 
fondos de capital risco.
8. Asesoramento ou servizos relacionados co 
posicionamento, márketing ou comercialización de 
produtos e servizos innovadores.

9. Deseño e desenvolvemento de novos procesos produtivos
10,11,12. Implantación de metodoloxías de mellora dos 
procesos, xestión da organización, e xestión do 
coñecemento.
13. Incorporación de tecnoloxías facilitadoras (TFE) 
relacionadas coa fotónica, micro-nanoelectrónica, 
nanotecnoloxía, biotecnoloxía, materiais avanzados e 
fabricación e procesamento avanzado

14. Implementación de novos métodos de organizacións no 
negocio, do traballo e/ou nas relacións cara ao exterior:
a) Definición e introdución de novas iniciativas de innovación 
que supoñan cambios na xestión interna da empresa e 
propicien a súa participación en redes empresariais.
b) Establecemento de cooperación e innovación aberta.
c) Redefinición das estratexias de comercialización e 
relación con clientes e provedores.
d) Apertura de novos mercados

15. Creación de departamentos/unidades de I+D+i
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InnovaPEME: contido da solicitude

PLAN DE INNOVACIÓN

As empresas solicitantes presentarán un plan 
de innovación segundo se detalla no anexo IV 
da convocatoria.

O plan debe reunir actividades que constitúan 
un conxunto completo e homoxéneo para 
incrementar as capacidades innovadoras da 
empresa, cos seguintes apartados:

INFORME INNOBENCH

O Informe InnoBench é un informe individual e 
personalizado de benchmarking de innovación 
para a medición do desempeño innovador das 
empresas galegas, no que poderá coñecer a súa 
posición competitiva respecto doutras 
empresas que desenvolven unha actividade 
similar, así como o seu potencial de mellora e 
como conseguilo (www.zfv.es/innobench/)

Presentación da 
entidade solicitante

Descrición do plan 
de innovación

Mellora 
competitiva polos 
resultados obtidos 

no plan

Impacto 
socioeconómico

1. 2. 3. 4.

Presentación de solicitudes
(18 de maio de 2022)

http://www.zfv.es/innobench/
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InnovaPEME: criterios de valoración

A. Da empresa (20 puntos)

B. Do plan de innovación (68 puntos)

C. Impactos e resultados do plan (até 12 puntos) 

A.1. Perfil da empresa (até 10 puntos).
A.2. Solvencia económica e técnicas (até 5 puntos)
A.3. Responsabilidade social e sostibilidade (até 5 puntos)

B.1. Viabilidade técnica e metodolóxica (até 45 puntos)
B.2. Impacto socio-laboral e creación de emprego (até 10 puntos)
B.3. Colaboración cos axentes de innovación (até 10 puntos)

C.1. Resultados esperados de internacionalización (3 puntos)
C.2. Desenvolvemento de novos procesos, deseño de produtos e cambios organizativos 
substanciais (3 puntos)
C.3. Fornecer a I+D+i na empresa (3 puntos)
C.4. Mellora da capacidade operativa, competitiva e posición non mercado (3 puntos)
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InnovaPEME: criterios de valoración

A ter en conta:

Microempresa (3 puntos)
Pequena empresa (2 puntos)
Xeolocalización (zonas despoboadas ou rurais, segundo a Orde do 9 de febreiro de 2017 (4 puntos)
Nos ter sido beneficiario nos últimos tres (3) anos de axudas de I+D+i ou incentivos fiscais (3 puntos)

Creación de emprego (ata 10 puntos)
Dispor dun plan de igualdade rexistrado (+1 punto).
Cadro de persoal paritario e responsabilidade social:

i. 40-60 % mulleres (+1 punto)
ii. > 60 % mulleres (+3 puntos)
iii. > 10 % de persoal con diversidade funcional recoñecida (+2 puntos)

Compromiso coa sustentabilidade ambiental (+1 punto)
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InnovaPEME: presentación de solicitudes

Publicación da convocatoria
(18 de abril de 2022)

DATAS CLAVE DA SOLICITUDE

Presentación de solicitudes
(18 de maio de 2022)

Resolución de concesión
3 meses

Xustificación
Anualidade 2022: ata 14/10/2022
Anualidade 2023: ata 16/10/2023
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PROCEDEMENTO IN848D

InnovaPEME: presentación 
de solicitudes

Axudas para a mellora da capacidade de 
innovación das empresas en Galicia (Plans de 
Innovación)

SEDE ELECTRÓNICA

Presentación exclusivamente telemática 

sede.xunta.es

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN848D&ano=2020&numpub=1&lang=es


InnovaPEME 
2022

Solicitante

Solicitante
(000000000X)

TRAMITAR EN LIÑA

ANEXO III
Solicitude a completar en liña

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

• Memoria técnica do plan de innovación proposto 
(segundo a guía do anexo IV).

• Copia do informe Innobench.

• Documentación xustificativa da condición de Peme.

• Certificación actualizada do Rexistro Mercantil / 
escrituras de constitución da empresa debidamente 
rexistradas. 

PROCEDEMENTO IN848DInnovaPEME: presentación 
de solicitudes



servizos.gain@xunta.gal
981 957 008
981 957 017

www.gain.xunta.gal

SEDE GAIN
Rúa Airas Nunes, s/n

Santiago de Compostela

MOITAS GRACIAS
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