
Subvencións 2016  

 

Programas de apoio ás entidades 

asociativas, ás oficinas locais e a 

outras entidades colaboradoras da 

Rede Eusumo 



PRAZOS 

data publicación: 24/02/2016 

presentación: 1 mes: desde 25/02/2016 ata 26/03/2016  

resolución: 3 meses desde o fin do prazo de presentación: 

desde o 27/03/2016 a 27/06/2016 

realización actividades: do 01/10/2015 ao 30/09/2016 

xustificación (data límite para os pagos das actividades): ata o 

15/10/2016 



ENTIDADES BENEFICIARIAS  

PROGRAMA ENTIDADES ADHESIÓN Á REDE 

programa I 
asociacións de cooperativas e de 

sociedades laborais 

Para a realización das 

actividades: convenio 

anterior á orde  

programa II 

concellos de Galicia: áreas 

metropolitanas, mancomunidades 

de municipios, consorcios locais 

ou agrupacións dun mínimo de 4 

concellos que pertenzan a unha 

mesma zona 

Obriga de subscribir o 

convenio 

programa III 

fundacións e asociacións, 

cámaras de comercio, 

organizacións profesionais, 

empresariais e sindicais e outras 

entidades sen ánimo de lucro 

Convenio de 

colaboración anterior á 

orde  



ACTIVIDADES: REQUISITOS XERAIS  

comunicación previa (min. 5 días) 

- Datas de inicio e remate e horario de impartición 

- Planificación temporal dos módulos  

- Enderezo completo do lugar de impartición 

- Relación nominal das persoas docentes con DNI 

lugar: excepcionalmente poderá autorizarse a realización fora das 

instalacións da Rede, logo de acreditación das razóns que o xustifiquen. 

publicidade  

Débese acreditar a publicidade dada ao financiamento pola Consellería 

de Economía, Emprego e Industria e a difusión debe incluír a imaxe da 

Xunta de Galicia e da Rede Eusumo 

actividades formativas: asistencia mínima de 10 alumnos, e que polo 

menos o 70 % do alumnado acredite unha asistencia mínima do 80 % da 

duración da actividade. 

subcontratación: ata o 50 % con carácter xeral. Pódese autorizar % 

superior (xustificado) para estudos, informes, traballos de 

investigación, manuais e plans estratéxicos  



DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE (1) 

Memoria: 
- Identificación de entidades que compoñen a asociación /agrupación 

(programas I e II) 

- Descrición actividades 2015 

- Actividades previstas 2016  

 

Proposta de actividades para as que se solicita subvención: 
- Finalidade 

- Descrición detallada do contido e plan de traballo. 

- Persoas destinatarias (descrición e núm previsto) 

- Medios. 

- Cronograma 

- Capacidade profesional 

- Orzamento detallado e individualizado por conceptos 

- IVE desagregado (declaración de non recuperación)  

- procedencia dos recursos non achegados pola consellería  

- Subcontratación 

- Lingua utilizada no seu desenvolvemento. 



DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE (2) 

Documentación acreditativa de requisitos ou méritos 

Programa I 
- Centros de traballo, domicilio, horario de apertura. 

- Traballadores adscritos aos centros de traballo, con indicación do 

núm. de horas traballadas e TC ou equivalentes. 

- integración da entidade solicitante nunha entidade de 

intercooperación, se é o caso 

Programa II: 
- Persoa directora ou coordinadora do proxecto 

- Capacidade profesional da persoa técnica da oficina de fomento 

- Características do local onde se sitúa a oficina de fomento. 

Programa III: 
- Grupos de promotores creados por iniciativa da entidade 

solicitante e que formalizaron a súa constitución como cooperativa 

ou sociedade laboral no ano inmediatamente anterior: 

características, integrantes e sinatura de todos eles. 



XUSTIFICACIÓN  
Memoria resumo da execución e vinculación dos gastos 

Relación das facturas e outros documentos xustificativos: 
− número de orde. 

− número de factura ou outra referencia identificativa. 

− concepto de gasto ao que se refire. 

− importe da factura ou documento xustificativo. 

− porcentaxe de imputación á subvención. 

− importe que se xustifica. 

Facturas ou outros documentos xustificativos  

Xustificantes bancarios de pagamento 

Actividades formativas (cursos, xornadas e similares):  
- relación de asistentes asinada por todos eles 

- certificación do docente ou responsable da actividade. 

Copia dos documentos xerados durante a execución dos 

proxectos 

Anticipos non aplicados: xustificante reintegro dos remanentes e 

dos xuros 



PROGRAMA I: ACTIVIDADES E GASTOS 

GASTOS FUNCIONAMENTO  

- alugueiros de locais e equipos. Excluídos gastos mantemento. 

- gastos de persoal: unicamente salario base, complementos de 

antiguidade, pagas extraordinarias, S. Social, IRPF. 

- servizos profesionais. Excluídos os realizados por membros dos 

órganos de goberno. 

- participación en congresos, seminarios, xornadas e outras. Gastos de 

desprazamento e manutención: máximo do 50%.  

ACTIVIDADES FOMENTO: 

- organización (non participación) de cursos, xornadas, conferencias, 

simposios e outras 

- asesoramento: actividades organizadas e programadas  

- elaboración de estudos, informes etc: exclúe folletos divulgativos  

- actividades divulgativas e formativas:  

 - material, papelería e fotocopias: máx 8€/alumno 

 - non subvencionables gastos de manutención 



PROGRAMA I: CRITERIOS 

GASTOS FUNCIONAMENTO (reparto proporcional) 

- non se puntúa a pertenza ao Consello Galego de Cooperativas 

ACTIVIDADES FOMENTO (prelación de actividades) 

1. Atendendo ao obxecto e contido (excluíntes)  

- Formación para emprendemento e creación de emprego: 10 / 5  

- Formación básica socios e traballadores, formación especializada órganos 

sociais, mellora da xestión empresarial e societaria: 10 

- Acompañamento e titorización de proxectos ou formación titores: 10 

- Divulgación e asesoramento:5  

- Proxectos de intercooperación e integración: 10 

2. Transversais   

- Fomento da incorporación das mulleres aos órganos sociais e postos 

directivos: 10  

- Inclusión social e laboral de persoas en risco de exclusión: 10 

3. Criterios de calidade 

- Calidade da definición e precisión na presentación: 0-5  

- Carácter innovador, calidade e relevancia: 0-10  



PROGRAMA II: ACTIVIDADES E GASTOS 

GASTOS FUNCIONAMENTO (OFC) 

- Retribución persoa técnica en exclusiva e a tempo completo*: 100 %, 

máx: 2.000 €/mes.  

- Aluguer locais: 100%, máx: 250 €/mes. 

- Despois de 36 meses: 75% das % e contías máximas anteriores  

 * xustificación: partes de traballo comprensivos da totalidade da   

 xornada, con descrición das tarefas realizadas. 

ACTIVIDADES FOMENTO: 

- inclúe elaboración de plans estratéxicos plurianuais para o 

desenvolvemento da economía social no ámbito territorial de referencia 

- excluído: elaboración e publicación de estudos, informes, traballos de 

investigación, manuais e folletos divulgativos 

- Actividades divulgativas e formativas: 

- requírese mínimo 5 actividades  

- material, papelería e fotocopias: máx 8€/alumno 

- non subvencionables gastos de manutención 



PROGRAMA II: CRITERIOS 

1º - GASTOS FUNCIONAMENTO  

- por ter cooperativas e soc laborais en núm. inferior á media dos solicitantes 

- accións divulgativas realizadas no ano natural anterior 

- socios de cooperativas ou soc laborais constituídas no ano natural anterior 

- entidades procedentes da fusión de concellos: pasa de 81 a 116 puntos 

2º -  ACTIVIDADES FOMENTO (cada actividade por separado) 

1. Atendendo ao obxecto e contido (excluíntes)  

- Formación para emprendemento e creación de emprego: 10 / 5  

- Formación básica socios e traballadores, formación especializada órganos sociais, 

mellora da xestión empresarial e societaria: 10 

- Divulgación e asesoramento:5  

2. Transversais   

- Fomento da incorporación de mulleres a órg. sociais e postos directivos: 10  

- Inclusión social e laboral de persoas en risco de exclusión: 10 

- Entidades procedentes da fusión de concellos: 20 

3. Criterios de calidade 

- Calidade da definición e precisión na presentación: 0-5  

- Carácter innovador, calidade e relevancia: 0-10  



PROGRAMA III: ACTIVIDADES E GASTOS 

ACTIVIDADES FOMENTO: 

- Actividades divulgativas e formativas: 

- material, papelería e fotocopias: máx 8€/alumno 

- non subvencionables gastos manutención 

- Conformación de grupos promotores: máx. 300 €/persoa 

incorporada como socio traballador ou de traballo; máx. 100 €/ 

outros socios . 

- Incentivo adicional: por cada grupo promotor creado por 

iniciativa da entidade beneficiaria que alcanzase a fase de 

constitución formal durante o ano inmediatamente anterior á 

data de finalización do prazo de presentación de solicitudes: 

1000 € /500 €  



PROGRAMA III: CRITERIOS 

ACTIVIDADES FOMENTO (cada actividade por separado) 

1. Atendendo ao obxecto e contido (excluíntes)  

- Formación para emprendemento e creación de emprego: 10 / 5  

- Formación básica socios e traballadores, formación especializada órganos 

sociais, mellora da xestión empresarial e societaria: 10 

- Divulgación e asesoramento:5  

 

2. Transversais   

- Fomento da incorporación de mulleres a órg. sociais e postos directivos: 10  

- Inclusión social e laboral de persoas en risco de exclusión: 10 

 

3. Criterios de calidade 

- Calidade da definición e precisión na presentación: 0-5  

- Carácter innovador, calidade e relevancia: 0-10  




