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FINANCIACIÓN PARA PROXECTOS DE I+D+i: CONVOCATORIA 2021 CONECTA 
COVID-19 QUE FAVOREZAN A RECUPERACIÓN E A TRANSFORMACIÓN DIXITAL DAS 
PEMES GALEGAS 

 

DATOS XERAIS 

Texto da convocatoria http://gain.xunta.gal/artigos/462/conecta+covid   

 

 
Descrición xeral 

O obxectivo que procura é apoiar o desenvolvemento de proxectos de investigación 
industrial, desenvolvemento experimental e innovación en produto, que aborden a 
investigación relacionada coa COVID-19 para facer fronte á pandemia.  

Concretamente, poderase incluír a investigación en: vacinas, medicamentos e 
tratamentos, produtos sanitarios e equipos hospitalarios e médicos, 
desinfectantes e roupa e equipamentos de protección, así como as innovacións 
de procesos de produción eficiente dos produtos necesarios.   

Os proxectos tamén deberán contribuír á transición dixital nos ámbitos estratéxicos  
dos hubs galegos de innovación: Dihigal e Datalife e estar orientados á recuperación 
da economía galega.  

2 Liñas de financiación:  

▪ Liña 1: Proxectos de investigación industrial e desenvolvemento experimental, 
relacionada coa COVID-19 

▪ Liña 2: Proxectos de innovación en produto, relacionada coa COVID-19 
 

Participación da 
Universidade 2 modos de participación.  

▪ Liña 1: Beneficiarios (en colaboración) ou mediante subcontratación 

▪ Liña 2: Subcontratación  
 

Participantes en 
colaboración  

Mínimo dúas entidades participantes 

O coordinador/solicitante pode ser calquera entidade beneficiaria da agrupación. 
 

▪ Participación mínima de cada entidade: non se establece.  
▪ Participación máxima na agrupación: 65% por entidade  
▪  

Requisitos dos 
proxectos 

Dobre obxectivo: facer fronte á pandemia e contribuír á transición dixital favorecendo a 
recuperación económica de Galicia. Ademais deben:  

1) Estar orientados ao apio ás pemes galegas (unha gran empresa tería que 
xustificar o efecto tractor sobre ás pemes).  

2) Contribuír á transición/transformación dixital das pemes galegas nos ámbitos 
estratéxicos dos hubs galegos de innovación dixital: DIHIGAL e DATALIFE 
(Solicitarán un informe de Idoneidade aos Hubs para verificar: integración 
eficiente das tecnoloxías dixitais no plan de traballo + contribución do 
proxecto á transformación dixital e recuperación de Galicia). Requisito 
imprescindible.  

3) Orientados ao mercado e á mellora da competitividade das pemes galegas 
(especialmente nos sectores máis afectados pola crise da COVID-19). 

4) Complementariamente terase en conta a contribución a outros ámbitos 
estratéxicos (ex: transición verde da economía galega).  

5) Realizar as actividades na Comunidade Autónoma de Galicia.  
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Acordo de consorcio e 
de subcontratación   

Participación como beneficiarios: Esíxese a presentación dun Acordo de 
consorcio. A USC dispón dun modelo que se poderá facilitar ao solicitante. 
 
Participación como subcontratados:  Esíxese a presentación dun contrato. A USC 
dispón dun modelo que se poderá facilitar 
 

Características  do 
proxecto 
 

▪ Orzamento mínimo de 150.000 € e máximo 1.000.000 €. 
 

▪ Duración:  Anuais ou plurianuais. Subvencionables os gastos executados a partir 
do 1 de xaneiro de 2021 e ata o 30 de abril de 2023.  

 
▪ Non poden estar rematados antes da data de presentación da solicitude.  

 
▪ Proxectos que finalizan en 2023: o orzamento desta anualidade ten que ser 

superior ao 20% do total do proxecto 
 
▪ Liña 1: Terán efecto incentivador os proxectos iniciados a partir do 1 de febreiro 

de 2020. 
  

Gastos 
subvencionables para 
a Universidade 
 

▪ Gastos de persoal: só persoal de nova contratación a tempo completo.  

▪ Adquisición de aparatos e equipos novos sempre que se dediquen exclusivamente 
ao proxecto e a súa vida útil coincida coa duración do mesmo. Leasing: só 
cantidades pagadas dentro do período de execución do proxecto.  

▪ Material funxible. 

▪ Subcontratación. 

▪ Solicitude de patentes. 

▪ Servizos tecnolóxicos externos 

Custo subvencionable específicos da LIÑA 1:  

▪ Custos para a realización de ensaios preclínicos e clínicos 

Financiamento 
 

▪ Empresas: Subvención 

▪ Universidades Públicas y OPIs definidos en el art. 47 de la Ley 14/2001, de 1 de 
junio: subvención.  

▪ Centros de I+D públicos e privados: subvención. 
 

 
IMPORTANTE: A percepción das axudas reguladas na convocatoria será incompatible 
coa percepción doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma 
finalidade, ou os mesmos custos, procedentes de calquera Administración ou ente 
público ou privado, nacional ou internacional.  

Criterios de avaliación 

O Artigo 21 da Convocatoria establece o seguinte: 

a) Excelencia científico-técnica ou innovadora:. 

▪ 0 – 25 puntos  

b) Implementación do proxecto: 

▪ 0- 35 puntos  

c) Impacto do proxecto: 

▪ 0 – 40 puntos  

 
Prazos de 
presentación de 
solicitudes  

 

4 de agosto 
 

Co fin de poder garantir a presentación de todos os proxectos na 
data de finalización do prazo establecido pola Axencia Galega de 
Innovación (13 de agosto), é necesario que toda a documentación 
para a presentación da mesma se envíe a través da Sede 
Electrónica. A partir desta data a USC non poderá garantir a 
presentación das solicitudes en prazo.  
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Información sobre a 
convocatoria  

Correo electrónico: investigacion.colaborativa@usc.es  

Persoas de contacto: Eva Fabeiro (Ext. 16208), Laura Martínez (Ext 16238), 
María Montero (Ext. 16277), Sara Carreño (Ext. 16262), Ramón Mazoy (Ext. 
22850) e Mª Dolores Vega (Ext. 22852) 
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