BASES REGULADORAS DAS AXUDAS A PROXECTOS DE DIXITALIZACIÓN PARA FACER FRONTE Á SITUACIÓN
PROVOCADA POLO COVID19 (PROGRAMA CHEQUES DIXITALIZACIÓN COVID19), COFINANCIADAS POLO
FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL, NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER
GALICIA 2014-2020

BENEFICIARIOS

FINALIDADE

a)
Microempresas (inclúe autónomos) da hostelería, turismo, comercio polo miúdo,
transporte e perruquería e estética persoal
b)
As seguintes entidades da economía social que sexan Peme e non estean nos
sectores da pesca/acuicultura ou produción primaria: sociedades cooperativas galegas,
sociedades laborais, empresas de inserción, centros especiais de emprego e confrarías de
pescadores.
c)
Entidades do tecido asociativo empresarial e laboral, como poden ser asociacións
empresariais, clusters, colexios profesionais ou cámaras.
Apoiar proxectos que promovan a adaptación dos beneficiarios elixibles á situación creada polo
COVID-19 mediante a implementación efectiva de tecnoloxías dixitais en calesqueira das
seguintes categorías:
- Sistemas de control de presenza: cámaras, sensores, sistemas de “check-in” /
“check-out”.
- Sistemas de control de aforo: cámaras, sensores, sistemas online sobre catálogo
diario (xestión de citas), xestión de colas.
- Sistemas de control de estado sanitarios: cámaras específicas, pulseiras
- Sistemas de control de normas de calidade Covid 19
- Sistemas e aplicacións de xestión baseados en “Low code automation”
- Sistemas de catálogos diarios efémeros; sistemas de xestión de pedidos efémeros,
comandas
- Sistemas de cartelería electrónica para mensaxes a clientela e de emisión de
contidos en xeral.
- Sistemas de notificación en móbil; sistemas de xestión de contidos electrónicos para
Hostalería (menús, cartas, …)
- Sistemas de balizas
- Automatización de procesos regulados, tarefas reguladas, pasos regulados por
Covid 19
- Adaptación da presencia en internet ao efecto do Covid19, mediante elementos como
“bots” de conversa autónoma, integración de sistemas de comercio básicos, mellora
do catálogo de produtos, solucións de atención remota, sistemas “pick and go”
(compra en móbil e recollida en tenda) e outros similares.
- Solucións de conectividade e incorporación do teletraballo.
- Solucións de mellora da ciberseguridade.
- De xeito excepcional, outros que a xuízo do IGAPE poidan axudar á dita adaptación.
a)

Activos dos seguintes tipos:

-

Equipos informáticos, sensórica, “wearables” e outro equipamento electrónico.

-

Licencias de Software estándar de mercado. Para comprobar que se trata dun
produto, verificarase que existe unha páxina web pública dispoñible en internet onde,

GASTOS
SUBVENCIONABLES

como mínimo, se expliquen as características do software e as condicións nas que
se comercializa.
-

Dispositivos de conectividade cando o traballo se desenvolva nunha zona rural
na que se deban realizar gastos extraordinarios para adaptar a conexión a
necesidades de acceso a redes.

b)

Gastos de suscrición a software como servizo estándar de mercado (comprobado
como no sunto anterior) aboados por parte do solicitante durante o período de gasto
subvencionable. No caso de que o sistema de adquisición supere en un ano o fin do
prazo de execución da axuda, o período restante descontarase do gasto
subvencionable a pro rata.

c)

Colaboracións esternas encamiñadas á adaptación e personalización des sistemas
dixitais e ao adestramento sobre a súa aplicación e uso.

Os proxectos estarán comprendidos entre 1.500 € e 12.000 € de gasto
subvencionable.
A suma do gasto subvencionable nos apartados “a” e “b” non superará os 10.000
€. O máximo de gasto subvencionable no apartado “c” será de 4.000 €.
MODALIDADE DE
APOIO DO IGAPE
PORCENTAXE DE
SUBVENCIÓN
MÁXIMA
CONTIDO DOS
PROXECTOS

PRAZO DE
EXECUCIÓN E
PERIODO MAXIMO
SUBVENCIONABLE
MODO DE
RESOLUCIÓN

Subvención a fondo perdido en minimis (Regulamento (UE) nº 1407/2013)
80%. Anticipo do 50% do importe da axuda sen garantías concedido automáticamente coa
resolución positiva sen máis trámite.
Nas condicións habituais (empresas inscritas) non se pide máis documentación que unha
oferta. A continuación debe cubriir un formulario que inclúe unha memoria básica:
- Descrición da situación actual e o problema de adaptación para o que se require o proxecto.
- Especificación da solución que se adoptará e previsión de resultados.
- Plan de traballo.
Presentación: ata o 30 de setembro de 2020 ou esgotamento de crédito.
Resolución: 30 días hábiles.
Execución do gasto: desde o 14 de marzo ata o 15 de novembro.
Xustificación: ata o 15 de novembro.
Concorrencia non competitiva

