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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

EXTRACTO da Resolución do 7 de novembro de 2022 pola que se dá publicidade 
do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas 
ás agrupacións empresariais innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) 
na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria en réxime 
de concorrencia competitiva (código de procedemento IG410A).

BDNS (Identif.): 658006.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 
de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo tex-
to completo se pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (BDNS) 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Entidades beneficiarias

1. As axudas recollidas nestas bases destínanse ás agrupacións empresariais innova-
doras emerxentes galegas (clústeres emerxentes), que cumpran as seguintes condicións:

a) Que teñan creada unha entidade con personalidade xurídica propia e sen ánimo de 
lucro que xestione a agrupación clúster, cunha antigüidade inferior a tres anos á data de 
solicitude da axuda e domicilio social en Galicia.

b) Que representen unha cadea de valor arredor dun sector de actividade eminente-
mente industrial ou ben que representen un agrupamento transversal (por tecnoloxía ou 
por mercado obxectivo) que teña impacto na dixitalización ou na sustentabilidade do tecido 
empresarial.

c) Que, en calquera das dúas posibilidades anteriores, representen un subconxunto da 
actividade empresarial galega cuxa facturación conxunta en Galicia supere o valor do 1 % 
no PIB da Comunidade Autónoma no ano 2021.

d) Que cando menos o 60 % dos seus asociados directos iniciais sexan empresas e, 
destas, que o 50 % ou máis dispoñan dun centro de traballo en Galicia.
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e) Proxección internacional. O ámbito de actividade do clúster deberá ter vocación e 
proxección cara a mercados internacionais pola súa propia natureza e non representar un 
negocio de proximidade ou local.

Segundo. Obxecto 

As axudas concédense en réxime de concorrencia competitiva e teñen por obxecto o fo-
mento da cooperación para a competitividade e a innovación empresarial en distintos ámbi-
tos de interese para a actividade económica en Galicia mediante a concesión de axudas ás 
entidades xurídicas xestoras de agrupacións empresariais innovadoras emerxentes gale-
gas (clústeres emerxentes) para a posta en marcha do clúster emerxente, cofinanciando a 
elaboración do seu primeiro plan estratéxico ou a posta en marcha de iniciativas prioritarias 
contidas nese primeiro plan estratéxico, no caso de que fose elaborado con anterioridade.

Terceiro. Bases reguladoras

Resolución do 7 de novembro de 2022 pola que se dá publicidade ao Acordo do Conse-
llo de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ás agrupacións empresariais 
innovadoras emerxentes (clústeres emerxentes) na Comunidade Autónoma de Galicia e 
se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procede-
mento IG410A).

Cuarto. Importe

Os créditos dispoñibles para concesións nesta convocatoria aboaranse con cargo á apli-
cación orzamentaria 06.A1.741A.781.6 e cos seguintes importes e distribución plurianual: 
125.000 € con cargo ao ano 2022, 250.000 € con cargo ao ano 2023 e 125.000 € con cargo 
ao ano 2024.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde as 8.00 horas do 
día seguinte ao da publicación da resolución de convocatoria no Diario Oficial de Galicia 
ata as 14.00 horas do día en que se cumpra o prazo dun mes.

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2022

Patricia Villajos Grande 
Xerente do Instituto Galego de Promoción Económica
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