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Dixitalización Industria 4.0
Convocatorias 2021

Instrumento de apoio susceptible de ser financiado no marco 
do eixe REACT-UE do do Programa Operativo FEDER Galicia 
2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da 
COVID 19.



Espírito da convocatoria:

RETO (RIS3): Aumentar a intensidade  tecnolóxica dos sectores prioritarios 
da economía galega a través da hibridación e as tecnoloxías facilitadoras 
esenciais .

Impulsar o desenvolvemento de proxectos de:
• dixitalización de procesos internos da empresa e 
• proxectos de conectividade de procesos entre empresas vinculadas por 

unha cadea de valor: solucións colaborativas e comunicación entre 
procesos de distintas empresas
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Beneficiarios:
• Pequenas e medianas empresas*, calquera que for a súa forma xurídica 
e que teñan un centro de traballo en Galicia no cal se vaia realizar o proxecto
• Non se exclúe ningún sector económico.

*O Anexo I do Regulamento(UE) nº 651/2014 indica: Considerarase empresa toda entidade, independentemente da 

súa forma xurídica, que exerza unha actividade económica.

Prazos 2021:

- Prazo de solicitude: 1 de xullo de 2021 

- Prazo de execución: 15 de novembro de 2022
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Presentarase unha solicitude por cada tipo de proxecto dos definidos no artigo 5.

Cada agrupación só poderá presentar un proxecto.



2 tipoloxías  de proxecto:
• Proxectos colectivos desenvoltos por agrupacións de empresas (opcionalmente
coordinadas por un organismo intermedio colaborador:

• Conectividade => interaccións dixitais
• Sistema común => dixitalización de proceso ou xestión integral

• Proxectos individuais:
• Conectividade – Interface dixital para as súas interaccións de negocio
• Intelixencia artificial, ciberseguridade
• Dixitalización de procesos (CRM,ERP,...)

Conceptos subvencionables:
- Activos materiais e inmaterias novos adquiridos en propiedade: licencias de SW, HW
- Colaboracións externas de carácter tecnolóxico ou organizativo
- Gastos de subscrición a software como servizo (SaaS)
- Gastos de coordinación (100% para HID e > 50.000€)
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Os investimento e gastos subvencionables non poderán ter comezado antes da presentación da 
solicitude no Igape!!!!
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Contía da axuda:
• 50% dos gastos subvencionables con carácter xeral
• 70% dos gastos para os sectores:

• Automoción
• Téxtil-Moda
• Industria auxiliar do naval.

sempre que se acredite unha caída de ingresos mínima do 25% no ano 
2020 respecto aos ingresos respecto do ano 2019.

Marco nacional temporal:
Concederase unha subvención máxima de 1.800.000 € por empresa, ou 270.00 € cando a empresa estea activa 
nos sectores da pesca e da acuicultura, ou 225.000 € cando a empresa estea activa na produción primaria de 
produtos agrícolas.

Investimento mínimo: 12.000 €

Anticipos : 50% do importe da subvención concedida, co límite da anualidade prevista no exercicio 
orzamentario correspondente



a) Proxectos colectivos:

1º. Propoñen utilizar e implantar un determinado sistema nas súas interaccións dixitais.

2º. Propoñen a implantación dun sistema de dixitalización, dalgún proceso ou de xestión integral, 

especificamente deseñado ou desenvolvido para o seu ámbito de actividade.

b) Proxectos individuais:

1º. Desenvolvemento dunha interface dixital para as súas interaccións de negocio, ou 
adopción/implantación dunha solución de interacción xa existente cos seus clientes ou provedores.

2º. Sistemas de intelixencia artificial, aprendizaxe automática e toma de decisións autónomas,
interconexión de elementos físicos e virtuais, tratamento de datos captados (intelixencia de negocio, 
bigdata e similares) e ciberseguridade.

3º. Implementación de sistemas encamiñados á dixitalización de procesos concretos ou de xestión 
integral (ERP, CRM e similares),.
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a) Investimentos materiais novos e/ou inmateriais adquiridos en propiedade. 

b) Colaboracións externas de carácter tecnolóxico ou organizativo: asistencia técnica, 
adaptación e parametrización de solucións, consultoría e servizos directamente 
relacionados coa execución do proxecto. 

c) Gastos de subscrición a software como servizo estándar de mercado

d) Nos proxectos da modalidade a) do artigo 5.1, se se opta por contar cun organismo 
intermedio, este poderá facturar ás pemes participantes en concepto de gastos de 
coordinación do proxecto. Ese importe considerarase gasto subvencionable de 
colaboracións externas e dividirase entre todas as pemes participantes. 

e) Nos proxectos das modalidade dos artigos 5.1.a), 5.1.b.1 e 5.1.b).2, con importe 
superior a 50.000 € e que sexan coordinados por un HID, 5.000 € en concepto desta
coordinación (subvencionado ao 100%).
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