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PLAN REVIVE COSTA DA MORTE 

Axudas e apoios do IGAPE – 2012 

 

Camariñas, 20 de novembro de 2012 
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LIÑAS DE AXUDA IGAPE - 2012 

 INVESTIMENTO EMPRESARIAL 

 PROGRAMA RE-EMPRENDE 

 LIÑA RE-IMAXINA 

          MICROCRÉDITOS 

          PEME XOVE 

          PEME COMPETITIVA 

 SERVIZOS RE-ACCIONA 

 TRAMITACIÓN 
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LIÑA AXUDA PLAN REVIVE 

 
 
 

INVESTIMENTO 
EMPRESARIAL 

(mínimo 500.000 €) 
 
  

 
 
 
Máximo do 30%  sobre 
os gastos 
subvencionables. 

 

 
Investimento mínimo:   200.000 € 
 
-Proxectos de primeira 
implantación en Galicia : axuda 
mínima  20%  
-Proxectos de ampliación, 
modernización ou innovación 
tecnolóxica : axuda mínima 15% 
dos custos subvencionables. 

 
INCENTIVOS REXIONAIS 

(mínimo 600.000 €) 
 

 
Máximo 30%  sobre os 
gastos subvencionables 

Valorización preferente no criterio de 
localización. 
% Axuda Costa da Morte =  
          % xeral * 1,2 
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PROGRAMA RE-EMPRENDE 

Proxectos de creación ou consolidación temprana de empresas promovidas 
por novos emprendedores. 

 Pemes que exerzan ou teñan intención de desenvolver a súa actividade económica en Galicia 
(unha das persoas físicas participante no capital e sen actividade empresarial no momento da 
presentación da solicitude,  teña unha  dedicación exclusiva). 

 

 Antigüidade na actividade empresarial (Sociedades e Autónomos):  

 No caso de de estar constituída a sociedade que propón o proxecto, tanto a súa data de 
constitución como a súa data de alta censual non poderán ter unha antigüidade superior a 1 
ano no momento da solicitude de axuda.  

 No caso de autónomos a data censual non poderá ter unha antigüidade superior a 1 ano no 
momento da solicitude de axuda e deberá ter dedicación plena ao proxecto, sen desempeñar 
outra actividade por conta propia ou allea durante o periodo de execución do proxecto. 
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PROGRAMA RE-EMPRENDE 

Requisitos dos proxectos: 

 Investimento: entre 35.000€  e 500.000€ 

 O investimento non debe estar comenzado antes da presentación da solicitude de a axuda. 

 Conceptos subvencionables: 

 Obra civil para construcción, reforma ou habilitación de instalacións. 

 Bens de equipo, maquinaria, equipos informáticos, mobiliario 

 Inmovilizado inmaterial 

 Aprovisionamentos necesarios para o inicio da actividade 

 Aluguer de inmobles ata un máximo de 1 ano. 

 Gastos do informe de auditoría 

 Subvención a fondo perdido: máx. 40% mediana empresa e máx. 50% pequena empresa. 

 GARANTESE UNHA AXUDA MÍNIMA DUN 25% NOS MUNICIPIOS DA COSTA DA MORTE. 

 Prazo de presentación: ata o 15 de novembro de 2012 
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LIÑA RE-IMAXINA 

 Microempresas (<10 traballadores) 

 Ata o 100% do investimento: máximo 25.000€ 

 Tipo xuro fixo: 4,50% (suxeito a variacións significativas do euribor).  /  Prazo: 5 anos 

Microcréditos 

 Pemes con menos de 2 anos de actividade 

 Ata o 90% do investimento > 25.000€ e < 120.000€ 

 (20% para aprovisionamentos para inicio actividade) 
 Tipo xuro: variable euribor a seis meses + un diferencial de 2,50 / Prazo: 5 - 7 anos 

Peme Xove 

 Pemes con máis de 2 anos de actividade 

 Ata o 75% do investimento > 25.000€ e < 120.000€ 

 Tipo xuro: variable euribor a seis meses + un diferencial de 2,50 / Prazo: 5 - 7 anos 

Peme Competitiva 
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LIÑA RE-IMAXINA: Microcréditos 

 Beneficiarios: microempresas (tamén CBs ou agrupacións de persoas físicas ou xurídicas). 

 Todas as actividades subvencionables. 

 Máximo 25.000 € e se pode financiar ata o 100% do investimento. 

 Investimentos a partir do 1 de xaneiro do 2012 (bens novos ou usados):  

 Conceptos financiables: 

    -  Reforma de locais 

    -  Bens de equipo, mobiliario, equipamento … 

    -  Honorarios de proxecto e dirección de obra 

    -  Vehículos industriais (excepto para empresas de transporte de mercadorías) 

    -  Aplicacións informáticas, canons de concesións administrativas ou franquías.   
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LIÑA RE-IMAXINA: Microcréditos 

 Tipo xuro fixo: 4,50% 

 Prazo: 5 anos (incluindo ata 1 ano de carencia na amortización do principal). 

 As entidades de crédito non repercutirán ningún gasto ou comisión.  

 Achegas ás SGR e aboar as comisións de aval e de estudo que se devenguen. 

 Garantías da operación: aval da SGR polo 100% do importe do financiamento. 

 As SGR + EEFF pola parte que nos fose avalada, non requerira garantía adicional mais 

que as persoais podendo figurar tamen como avalistas seus socios, conxuxes ou parellas 

de feito. 

 A operación financeira poderá ser amortizada sen custo de forma anticipada, total e 

parcialmente, por vontade do beneficiario.  

 Prazo de presentación de solicitudes: 14 de setembro de 2012 
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LIÑA RE-IMAXINA: Peme Xove 

 Beneficiarios: pemes con menos de 2 anos na actividade obxecto do financiamento 

 Todas as actividades subvencionables. 

 Entre 25.000€ e 120.000€ e se pode financiar ata o 90% do investimento. 

 Poderán formalizarse operacións anticipadamente á resolución de concesión do Igape  

 Investimento a partir do 1 de xaneiro do 2012 (bens novos ou usados): mesmos 

conceptos que en microempresas e ademáis se poden incluir: 

 terreos e edificacións. 

 aprovisionamentos e gastos de posta en marcha (máx.: 20%). 

 Tipo xuro variable: euribor a seis meses + 2,50.  

 Prazo: entre 5 e 7 anos (incluindo ata 1 ano de carencia). 

 Prazo de presentación de solicitudes: 14 de setembro de 2012 
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LIÑA RE-IMAXINA: Peme Competitiva 

 Beneficiarios: pemes con máis de 2 anos de antigüidade 

 Actividades industriais, comercio, construcción, transporte, pesca e turismo, etc. 

 Entre 25.000 € e 120.000 € e se pode financiar ata o 75% do investimento 

 Investimento a partir do 1 de xaneiro do 2012 exclusivamente en bens novos: mesmos 

conceptos que en microempresas e ademáis se poden incluir: 

 investimentos en investigación e desenvolvemento (persoal, materiais,        

colaboracións externas e custos indirectos) máx.: 25% do importe financiable 

 Tipo xuro variable: euribor + 2,50 

 Prazo: entre 5 e 7 anos (incluindo ata 1 ano de carencia) 

 Prazo de presentación de solicitudes: 14 de setembro de 2012 
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LIÑA RE-IMAXINA: Tramitación 

 Cubrir un cuestionario en www.tramita.igape.es 

 Xerará unha solicitude en papel que se presentará na entidade financeira 

 Aprobada a operación pola entidade trasládase a solicitude á SGR 

Cubrir 
cuestionario 
en Oficina 

Virtual 

Presentar  
solicitude 
en EEFF 

Estudio 
SGR 

Resolución 
Igape 

Formalizar 
préstamo 
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PROGRAMA RE-ACCIONA 

 Prestación de servizos para a internacionalización e mellora da competitividade.  

 Obxectivo: facer accesibles ás PEMEs servizos de alto valor engadido orientados á adquisición 

de competencias por parte do capital humano da empresa, como fonte de creación de vantaxes 

competitivas sostibles.  

 Diagnósticos de internacionalización gratuitos. 

 Diagnósticos integrais de competitividade gratuitos, realizados en estreita colaboración co 

empresario e o equipo directivo da empresa, para involucralos no proceso de evolución, e que 

facilitan métodos e ferramentas para establecer a situación da empresa en  aspectos clave da súa 

xestión. Obteranse ademáis unha serie de medidas concretas e priorizadas que se poderán 

aplicar na empresa de forma inmediata para a mellora dos seus resultados. 

 Un programa de bolseiros que integra 100 mozos especialistas recén titulados nas empresas 
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http://www.igape.es/index2.php?option=com_partner&task=link&id=11
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http://www.igape.es/index2.php?option=com_partner&task=link&id=41
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www.igape.es 

902 300 903 
informa@igape.es 

www.xunta.es 


