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BOLETÍN
ABRIL
- FOMENTO DA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS AGRARIOS EN
RÉXIME ASOCIATIVO
- PROGRAMA DE FOMENTO DA DEMANDA DE SOLUCIÓNS DE COMPUTACIÓN NA
NUBE PARA PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS NAS QUE COLABORAMOS:
- FERIA PROFESIONAL DE SUMINISTROS E FERRETERÍA INDUSTRIAL, PROTECCIÓN
LABORAL E MAQUINARIA
- TALLER DE FINANZAS PARA PEQUENOS EMPRESARIOS

FOMENTO DA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS
AGRARIOS EN RÉXIME ASOCIATIVO (plazo presentación hasta 21/05/2016)
Finalidade
Esta axuda ten como finalidade:
a) Promover a utilización de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en
réxime asociativo.
b) Fomentar a introdución de novas tecnoloxías no emprego de maquinaria e
equipamentos.
c) Racionalizar os custos de mecanización, incrementar os mecanismos de seguranza no
traballo, reducir as emisións contaminantes e fomentar o aforro enerxético, na procura
dunha mellora da calidade de vida no medio rural.

Beneficiarios
a) As cooperativas agrarias que teñan como obxecto social prioritario a adquisición e a
utilización de maquinaria de carácter agropecuario en común, denominadas
convencionalmente cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (en diante, CUMA),
as sociedades agrarias de transformación (en diante, SAT), que teñan como obxecto social
prioritario a utilización de maquinaria de carácter agropecuario en común e as
cooperativas agrarias con sección específica de maquinaria agrícola segundo o artigo 9
da Lei de cooperativas de Galicia.
b) O resto das cooperativas agrarias que adquiran maquinaria e equipamentos de
carácter agropecuario para prestaren servizos aos seus socios.
c) As cooperativas de explotación comunitaria da terra de 20 ou menos anos de
antigüidade e as SAT procedentes da fusión de, polo menos, dúas explotacións, nos 20
anos posteriores á súa constitución.

Inversiones o gastos computables
Os investimentos subvencionables son os seguintes:
a) Maquinaria agrícola.
b) Estudos técnico-económicos de viabilidade.

Cuantía de las ayudas
1. O importe da axuda será do 40 % dos custos elixibles, agás se a entidade está nunha
zona con limitacións naturais, recollidas no artigo 32 do Regulamento (UE) 1305/2013, en
que a axuda acadará o 50 % do custo elixible.
2. Gastos en estudos técnico-económicos de viabilidade sobre os investimentos obxecto de
axuda ata un máximo de 500 euros de subvención.
3. Establécese un investimento mínimo de 5.000 euros para poder ser subvencionable
4. Naqueles casos en que unha cooperativa solicitante proceda da fusión de dúas o máis
cooperativas realizada nos dous anos anteriores á data de solicitude, o importe máximo
será de 250.000 euros.

Referencia lexislativa
Orde do 13 de abril de 2016 (DOG nº 76 do 21/04/2016) - Bases reguladoras e convocatoria
2016
http://mediorural.xunta.es/

PROGRAMA DE FOMENTO DA DEMANDA DE SOLUCIÓNS DE

COMPUTACIÓN NA NUBE PARA PEQUENAS E MEDIANAS
EMPRESAS

Finalidade
A finalidade do Programa é ofrecer ás pemes axudas para a adopción de solucións cloud,
que poderán elixir dun catálogo estruturado en categorías, que se porá á súa disposición.
As axudas cubrirán un importe de entre 625€ e 15.000€ por beneficiario, correspondente a
unha porcentaxe, de entre o 50% e o 80%, do orzamento subvencionable solicitado.
A contía total máxima das axudas que se concedan será de 40.000.000 €

Beneficiarios
Pemes e autónomos, con menos de 250 empregados e un volume de negocio menor de
50M€, domicilio fiscal en España e que iniciasen a súa actividade antes da publicación das
bases.

Catálogo
O Catálogo estará estruturado nas seguintes 10 categorías:
Categoría 1. Posto de usuario
Categoría 2. Xestión económica
Categoría 3. Xestión negocio
Categoría 4. Relación con clientes
Categoría 5. Xestión do punto de venda
Categoría 6. Presenza en internet
Categoría 7. Comercio electrónico
Categoría 8. Infraestrutura como servizo
Categoría 9. Plataforma de desenvolvemento como servizo
Categoría 10. Central virtual
Podedes consultar as empresas provedoras coas súas solucións cloud na seguinte ligazón:
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/C051-15-ED%20Cloud%20Demanda%20firmada.pdf

Solicitude
Na sede electrónica de www.red.es , a través do formulario específico, desde o 18 de
maio até o 8 de xuño de 2016 para presentación de solicitudes.
http://perfilcontratante.red.es/perfilcontratante/busqueda/DetalleLicitacionesDefault.actio
n?idLicitacion=2973&visualizar=0

O prazo para achegar a documentación requirida das solicitudes presentadas será do 9
ao 30 de xuño
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