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DATOS XERAIS 

Texto da convocatoria ENLACE A CONVOCATORIA 

Descrición xeral 

 
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto a regulación da concesión 
de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a entidades promotoras de 
congresos, seminarios, convencións ou calquera outro evento relativo ao turismo de 
reunións que fomenten e promocionen a actividade congresual e que se desenvolvan 
no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Para estes efectos, só serán subvencionables aqueles eventos nos que os participantes 
permiten, polo menos, unha noite na Comunidade Autónoma de Galicia. 
 

Beneficiarios 

 
Poderán ser beneficiarias das subvencións as seguintes entidades: 
 
a) As universidades ou organismos públicos de investigación, a través dos seus centros, 
institutos, departamentos, seccións ou outras unidades de investigación. 
 
b) As sociedades científicas legalmente constituídas, colexios profesionais e outras 
entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro, dotadas de personalidade xurídica 
propia, excepto as entidades locais. 
 
c) As empresas ou sociedades privadas que organicen especificamente congresos, 
reunións, xornadas técnicas, eventos, presentacións, incentivos, etc. 

Prazo de presentación de 
solicitudes 

 
O proceso iniciase coa presentación por parte das persoas candidatas do formulario 
online onde manifesta a súa expresión de interese para participar nesta convocatoria. 

 
Acceso ao formulario : Expresión de Interese 

 
Data límite para a presentación da declaración de interese remata: 

05-04-2021 as 14:00 horas 
 

Contía 

As subvencións relativas ao obxecto desta resolución imputaranse á aplicación 
orzamentaria 05.A2.761A.770.0, proxecto 2015 00005, cun crédito de 200.000 € para 
a anualidade 2021 e de 450.000 € para a anualidade 2022, sen prexuízo de ulteriores 
variacións producidas como consecuencia da existencia dunha maior dispoñibilidade 
orzamentaria, de conformidade co disposto no artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de 
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, 
o que poderá dar lugar á concesión de máis subvencións. 
 
Estas axudas poderán ser cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional ( Feder). 
 

http://www.oficinadecongresosusc.com/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210217/AnuncioG0256-040221-0001_gl.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LEUNj6S3ZEm4EIw5c3RHe1Azt3yxRKBOirjBpPwSSCBUMEIwRDMyQk1ETTVKVEhXS004S0czOVJLWSQlQCN0PWcu


VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN   

 
OFICINA DE CONGRESOS 

 
 
 

 

   

Información sobre a 
convocatoria  

• Oficina de Congresos da USC -  xestioneventos@usc.es 

• Teléfono Oficina Congresos USC:  8818 16328 (10:30 a 14:00 h) 

• Xunta de Galicia: fomento.turismo@xunta.gal 

• Teléfono información Turismo: 981 54 63 60 – 981 54 63 64 

• Vicerreitoría de Investigación: 8818 16253 - 8818 16213 

 
 
FORMULARIOS: 

Proxecto para o que se solicita a 
subvención suficientemente 
detallado 

Documento en formato libre 
(Debese achegar o documento a xestioneventos@usc.es ) 

Orzamento Anexo III 
Anexo III 
(Debese achegar o documento a xestioneventos@usc.es ) 

Memoria explicativa acerca do 
cumprimento dos criterios de 
valoración (art. 12) 

Documento en formato libre (TITULO) 
(Debese achegar o documento a xestioneventos@usc.es ) 

Petición de material 
promocional (optativo) 

Anexo VII 
(Debese achegar o documento a xestioneventos@usc.es ) 

Contrato de servizos entre a 
empresa organizadora 
profesional de congresos e a 
institución que promove o 
congreso, evento ou reunión 
para a organización do mesmo, 
no caso de que o solicitante 
sexa unha empresa 
organizadora profesional de 
congresos ( OPC) 

Achegar copia contrato no caso de que o evento se organice a través dunha 
empresa profesional.  
(Debese achegar o documento a xestioneventos@usc.es ) 
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