
 
 
 

«A proxección exterior, unha alternativa de futuro» 
 
 



o GALICIA EXPORTA EMPRESAS 
o GALICIA EXPORTA ORGANISMOS 

INTERMEDIOS 
o XESTORES DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 

INTERNACIONALIZACIÓN DAS 
EMPRESAS GALEGAS: APOIOS 



Galicia 
Exporta 
Empresas 

GALICIA EXPORTA EMPRESAS (I)  

OBXECTIVOS 

o Maior presenza nos 
mercados exteriores 
 

o Mellorar posicionamento 
no estranxeiro 

o Orzamento: 5.000.000 € 
 

o Concorrencia competitiva 
  
o Proxectos iniciados entre  o 4 

de xaneiro e o 29 de xullo de 
2016 
 

o Prazo máximo: 30 de xuño de 
2017 
 

o Única solicitude por empresa  
 

o Gasto subvencionable 
mínimo:  5.000€ 

CONDICIÓNS DA AXUDA BENEFICIARIOS 

o Pemes   
 

o Centro de traballo en Galicia 
 

o Mínimo un empregado por 
conta allea 
 

o Con informe de 
internacionalización positivo 
 

o Sen débedas coas AAPP 



TIPOS DE ACTUACIÓNS LIMITES 

a) Actuacións de difusión: 
• Campañas de 

Publicidade  
• Plataforma de 

promoción en liña 
• Mercadotecnia dixital  

 
b) Actuacións de promoción: 

• Participación en feiras, 
desfiles…eventos 
expositivos. 

• Material promocional 
  

c) Prospección novos 
mercados: Axendas e 
seguimento de contactos 

a) 6.500 €  de 
gasto 
subvencionable 
 

b) 24.000 € por 
evento 
 

c) 2.500 € de gasto 
subvencionable  
 

Gasto 
subvencionable 

máximo: 96.000 € 

BAREMACIÓN 

Base baremación: 100 ptos.  
Mínimo: 30 ptos. 
 
Criterios baremación: 
 
o Tamaño empresa (5,10 ou 15 

ptos). 
 

o Volume exportación 2015 
(5,10,15,20 ou 25 ptos). 
 

o Grado avance do proxecto : 
• Análise previo de 

mercado (ata 15 ptos) 
• Execución orzamento 

(15 ptos). 
 

o Complementariedade con 
outros programas: 20 ptos. 
 

o Web en inglés: 10 ptos 

GALICIA EXPORTA EMPRESAS (II)  

Galicia 
Exporta 
Empresas 

 

Axuda 
75% dos gastos 

subvencionables  



Prazo presentación de solicitudes:  
Ata o 26 de febreiro de 2016 (ampliado ao 4 de marzo de 2016) 
 
Prazo de execución dos proxectos:  
Do 4 de xaneiro de 2016 ao 30 de xuño de 2017 
 
Prazo máximo para resolver:  
31 de maio de 2016 
 

DATAS A RECORDAR 

Galicia 
Exporta 
Empresas 
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OBXECTIVOS 

o Eixe 2:  diversificar 
mercados 
 

o Eixe 4: mellorar 
posicionamento en 
mercados internacionais 
 

o Eixe 5: colaboración cós 
Organismos Intermedios e 
evitar duplicidades 

CONDICIONS DA AXUDA 

o Concorrencia competitiva  
 

o Réximen de minimis tanto 
para OI como empresas 
participantes 
 

o Proxectos iniciados entre o 4 
de xaneiro e o 29 de xullo de 
2016 
 

o Única solicitude por 
Organismo Intermedio 
 

o Axuda non inferior a 5.000 € 

BENEFICIARIOS 

OI domiciliados en Galicia, en 
concreto: 
o Asociacións empresariais 

 
o Consellos Reguladores 

 
o Centros Tecnolóxicos 

 
o Clústers empresariais 

 
o Centros de apoio á 

innovación tecnolóxica 
 

GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS (I) 

Galicia 
Exporta  
O.I. 



GALICIA EXPORTA ORGANISMOS INTERMEDIOS (II) 
 

TIPO DE ACTUACIONS 

a) Misións directas ou visitas a ferias 
(min.4 empresas) 

b) Participación en ferias/eventos 
expositivos (min.4 emp) 

c) Misións inversas (min.4 emp) 
d) Campañas de publicidade no 

estranxeiro (1 sector ou min 5 
empresas) 

e) Elaboración material promocional 
(1 sector/5 empresas) 

f) Plataformas sectoriais de 
internacionalización (min. 5 emp.) 

g) Xestión de homologacións, marcas 
e patentes no estranxeiro (min. 5 
empresas) 

h) Xestión licitación internacional 
(min. 3 emp.) 

i) Oficinas promoción en destino 
(min.5 emp) 
 
 
 

TIPO DE GASTO 

a) Viaxes e hoteis  
b) Aluguer de espazos e 

servizos relacionados 
c) Gastos de asistencia externa 

en orixe ou destino 
d) Deseño, creación e 

aloxamento de web 
e) Asistencia para detección de 

oportunidades, axendas e 
seguemento contactos 

f) Inserción anuncios en 
medios 

g) Bases de datos intelixencia 
competitiva internacional 

h) Aluguer de oficinas durante 
a vixencia das bases  

 
o 90% de subvención, límite 

de 150.000 € por 
beneficiario 

BAREMACION 

Base baremación: 100 ptos. 
Mínimo esixido: 30 ptos. 
 
Criterios baremación: 
o Nº empresas asociadas en OI (5, 10 

ou 15 ptos) 
o Concreción sectorial: 15 ptos 
o Nº empresas con diagnóstico 

positivo (5, 10 ou 15 ptos) 
o Estudo previo do OI: 15 ptos 
o Plan estratéxico 

internacionalización: 15 ptos 
o Infome de subvencións previas: 15 

ptos 
o Colaboración Rede Europea de 

Empresas: 10 ptos 
 
 
 
 

Galicia 
Exporta 
O.I 



Prazo presentación de solicitudes:  
Ata o 12 de febreiro de 2016 (ampliado ao 2 de marzo de 2016) 
 
Prazo de execución dos proxectos:  
Do 4 de xaneiro de 2016 ao 30 de xuño de 2017 
 
Prazo máximo para resolver:  
31 de maio de 2016 
 

DATAS A RECORDAR 

Galicia 
Exporta 
Empresas 
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Incentivar a contratación 
laboral por conta allea -a 
tempo completo ou a tempo 
parcial -de xestores de 
internacionalización (Igape) 
para a realización de tarefas 
de internacionalización. 
 
 
 
 

OBXECTIVO CONDICIONS DA AXUDA BENEFICIARIOS 

XESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN  (I) 

Xestores 
Internac.  

o Pemes   
 

o Centro de traballo en Galicia 
 

o Mínimo un empregado por 
conta allea 
 

o Con informe de 
internacionalización positivo 
 

o Sen débedas coas AAPP 

o Orzamento: 1.000.000 € 
  
o Concorrencia competitiva  

 
o Presentación de 

solicitudes por vía 
electrónica 

 
o Período de vixencia 

04/1/2016 e o 30/6/2017 
 

o Única solicitude por 
empresa.  
 

o Un mesmo xestor poderá 
ser obxecto dun máx. de 2 
contratacións 

 
 

Contía  
 80% - 85% do salario 

neto (15 meses) 



CONDICIÓNS DO XESTOR  CONTRATO  

a) Titulación universitaria ou 
titulación de formación 
profesional de técnico 
superior en comercio 
internacional. 

b) Formación específica de 
posgrao en comercio 
internacional. 

c) Nacido a partir do 01/01/1980 
d) Non ter desempeñado 

traballos por conta allea 
(grupo 01 ou 02 ) nin 
autónomo nun CNAE 
relacionado con comercio por 
xunto ou con actividades 
profesionais máis de 185 días,  

e) Dado de alta como 
demandante de emprego. 

  

Actividades 
relacionadas coa 
internacionalz.  
 
Comunicado ao 
SEPE. 
 
Grupo 01 ou 02 de 
cotización á 
Seguridade Social. 
 
Duración mínima: 
15 meses 
 
 
 

BAREMACIÓN 

Criterios: 
 
o Tamaño empresa (5,10 ou 15 

ptos). 
 

o Volume exportación 2015 
(5,10,15,20 ou 25 ptos). 
 

o Compromiso previo da 
empresa co seu plan de 
internacionaliz. (10 ptos) 

 
o Complementariedade con 

outros programas:  
 

• 10 ptos. (Reacciona)  
• 20 ptos. (Outros 

programas internacional 
ICEX, Cámaras…etc) 

XESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN  (II) 

Xestores 
Internac.  

Actividades 
relacionadas coa 
internacionalz.  
 
Comunicado ao 
SEPE. 
 
Grupo 01 ou 02 de 
cotización á 
Seguridade Social. 
 
Duración mínima: 
15 meses 
 
 
 



Prazo presentación de solicitudes:  
Ata o 12 de febreiro de 2016 (ampliado ao 19 de febreiro de 
2016) 
 
Período de contratación subvencionable:  
Do 4 de xaneiro de 2016 ao 30 de xuño de 2017 
 
Prazo para contratar ao xestor desde resolución provisional:  
2 meses 
 

 

DATAS A RECORDAR 

Xestores 
Internac.  
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IGAPE 
900 30 09 03 
981 54 11 47 

 
www.igape.es 

 

MAIS INFORMACIÓN 
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