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Orde do 25 de febreiro de 2005 pola que
se aproban as bases reguladoras para a con-
cesión de axudas para o fomento da inno-
vación empresarial, no ámbito da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2005.

Como base para a consecución dun crecemento
sustentable por parte das empresas nos mercados
actuais, sometidos a cambios constantes, a innova-
ción converteuse nunha necesidade para o sustento
da competitividade empresarial.

A tecnoloxía e a innovación constitúen, neste con-
texto, variables que deben ser enfocadas de xeito
estratéxico, que debe abranguer a planificación, o
coñecemento do proceso innovador, os factores que
inciden nel, así como a formulación da estratexia
innovadora e a xestión das tecnoloxías que se van
utilizar.

O obxecto desta convocatoria de axudas é con-
tribuír á mellora da competitividade das empresas
galegas, prestando un servizo de financiamento a
aqueles proxectos empresariais enfocados de xeito
estratéxico e cunha implicación integral das orga-
nizacións, co obxecto de mellorar as técnicas de
xestión, os procesos de produción e fabricación,
xerando novos produtos e servizos, contribuíndo á
xeración de coñecemento, enfocando o deseño de
forma estratéxica, mellorando as relacións clien-
te-provedor, promovendo estratexias de márketing,
e xogando en todo este proceso un papel fundamental
a cooperación entre as empresas, como parte das
políticas de apoio horizontal fomentadas desde a
Consellería de Innovación, Industria e Comercio.

O contido desta orde axústase ao establecido polo
Decreto 172/2001, do 12 de xullo, sobre incentivos
para o desenvolvemento económico e fomento da
actividade empresarial na Comunidade Autónoma
de Galicia e financiarase coa participación do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) e,
en consecuencia, a súa tramitación quedará con-
dicionada ao cumprimento do sinalado na normativa
da Unión Europea.

En consecuencia e no uso das facultades que me
foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto a aprobación das bases
reguladoras para a concesión de axudas para o
fomento da actividade industrial na Comunidade
Autónoma de Galicia mediante o apoio á innovación
empresarial, e ao desenvolvemento de proxectos
intensivos en tecnoloxía, que contribúan á mellora
da competitividade e ao fortalecemento do tecido
empresarial na Comunidade Autónoma de Galicia,
e proceder á súa convocatoria para o ano 2005.

Artigo 2º.-Aplicacións orzamentarias.

Para a concesión das axudas, propias das actua-
cións que se convocan para o exercicio de 2005,
que terán a modalidade de subvención, destinaranse
os créditos globais correspondentes ás aplicacións
orzamentarias que se mencionan, coa seguinte
distribución:

Aplicación Denominación Ano 2005
(euros)

Ano 2006
(euros)

no 2007
(euros)

08.03.712B.772.0 Apoio á innovación en sistemas, técnicas de xestión e cooperación empresarial 1.000.000,00 700.000,00 600.000,00

08.03.712B.772.1 Apoio á innovación en tecnoloxías de proceso 15.669.684,00 10.968.778,80 9.401.810,40

08.03.712B.772.2 Apoio á innovación en tecnoloxías de produtos e mercado 734.513,95 514.159,77 440.708,37

TOTAL: 17.404.197,95 12.182.938,57FP3 110.442.518,77

No financiamento do crédito sinalado na partida
08.03.712B.772.1 existe unha participación do Fon-
do Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
por un importe de 4.489.870,70 A.

Estas cantidades poderanse incrementar en fun-
ción das solicitudes presentadas e de acordo coas
dispoñibilidades de crédito.

Dadas as características do obxecto desta orde,
as axudas que se convocan poderán solicitarse para
proxectos e actuacións plurianuais, de acordo co
indicado no artigo 7º da convocatoria, cando parte
do proxecto ou actuación se realice no ano 2005
e se solicite axuda para o devandito exercicio.

Artigo 3º.-Beneficiarios.
Poderán ser beneficiarias as empresas de carácter

industrial ou de servizos conexos coa industria que

estean validamente constituídas no momento de pre-
sentación das solicitudes e que teñan o seu domicilio
ou algún centro de traballo na Comunidade Autó-
noma galega así como as agrupacións de empresas
que individualmente reúnan os anteriores requisitos.

Non terán a condición de beneficiario as asocia-
cións de empresas ou calquera outra entidade sen
ánimo de lucro.

As agrupacións de empresas que carezan de per-
sonalidade xurídica deberán facer constar na soli-
citude os compromisos de execución asumidos por
cada membro da agrupación que terán igualmente
a condición de beneficiarios. En calquera caso debe-
rá nomearse un representante ou apoderado único,
con poderes bastantes para cumprir as obrigas que,
como beneficiario, lle corresponden á agrupación.


