
 

 

 

FOEXGA 2019-2020. PRE CONVOCATORIA 

PARTICIPACIÓN FEIRA GLOBAL INDUSTRIE 
MIDEST. INDUSTRIE, SMART INDUSTRIES y TOLEXPO 

 

Lyon,  do 3 ao 9 de marzo de 2019 

 
A Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía e o IGAPE pre-convocan a 
participación na feira “GLOBAL INDUSTRIE” 2019  
 

 ORGANIZA: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía e IGAPE en colaboración coa 

Cámara de Comercio de Gipúzkoa  

 COFINANCIA:  FEDER / IGAPE – esta COFINANCIACIÓN NON ESTÁ ASEGURADA 

 OBXETO: O obxectivo principal do Plan FOEXGA é conseguir a internacionalización real das pemes 

galegas e propiciar a comercialización dos seus bens e servizos nos mercados exteriores 
 BENEFICIARIOS: Poden participar empresas PEMES galegas (segundo a definición da Unión 

Europea) de sectores diversos de actividade que desexen promocionar os seus produtos / servizos no 
ámbito internacional. As empresas deberán cumprir ca normativa de Minimis e estar o corrente de pago nas 
súas obrigacións  tributarias, fronte a Seguridade Social e Facenda e as Cámaras de Comercio. 

 SECTOR: MIDEST é unha das primeiras feiras de subcontratación a nivel mundial e a máis importante 

de Francia, país da Unión Europea que conta co mercado máis activo de subcontratación industrial, xunto 
con Alemaña.  
Midest se celebra no marco do Encontro empresarial GLOBAL INDUSTRIE, simultáneamente cas feiras 

INDUSTRIE (tecnoloxías da produción), SMART INDUSTRIES (industria do futuro e 4.0) e TOLEXPO 

(maquinaria para chapa, bobinas, tubo e perfís). As empresas benefícianse das sinerxías orixinadas pola 

coincidencia destas feiras, que converten o evento no principal punto de encontro da industria francesa e 

internacional.  

As actividades representadas na MIDEST son: transformación de metais, caldeiraría, forxa, fundición, 

utillaxes, moldes, mecanizados con arranque de viruta, transformación por corte e deformación, tratamentos 

superficiais e térmicos, fixación industrial, electrónica y electricidade, plásticos, caucho e composites, e 

produtos semirematados.  

A participación agrupada localizarase tanto na zona adicada as Participacións Nacionais coma nos sectores 

de Fixación, Forxa, Caldeiraría, Mecanizados, Decoletaxe e Maquinaria Especial, Plásticos, Caucho e 

Composites.  

Datos da pasada edición celebrada en París:  

o 47ª edición  

o Número de expositores: 1.360 (40% internacionais).  

o Principais países expositores: Francia, Portugal, España, Italia e Bélxica.  

o Número de visitantes: 40.800 

 DATAS: do 3 ao 9 de marzo de 2019 en Lyon  (datas da  feira: do 5 ao 8) 
 

SELECCIÓN DAS EMPRESAS 

 
A selección das pemes efectuarase respectando a rigorosa orde da data da solicitude efectuada, e ata o 
esgotamento das prazas dispoñibles, sempre que cumpran os requisitos establecidos na convocatoria. 

 
 

PLAN DE VIAXE PREVISTO 

 
A ida e regreso dependerá das necesidades das empresas participantes para a montaxe e desmontaxe do stand 
 

Saída: 03/03/2019 ou 04/03/19 
Regreso: 08/03/19 ou 09/03/19 
 

Outras opcións: Pódense contemplar outras opcións. Consultar ca Cámara  



 

 

 

 
 
MOI IMPORTANTE: Unicamente se admitiran os gastos de viaxe do persoal da peme participante, entendendo por 

tal calquera traballador da peme contratado por conta allea, accionista, propietario, administrador ou representante 
legal, ou persoal contratado doutro modo para labores de internacionalización da empresa. Poderase solicitar 
documentación xustificativa.  
 
 

CUSTO 

 
Custe total estimado, segundo a superficie solicitada pola empresa na feira: 
 

Stand 9 m2: 6.211 € 
Stand 12 m2:  4.625 €/empresa O stand está ideado para compartilo entre 2  empresas, correspondendo a 

cada una de elas un espazo mínimo de 6m2 pero sen separacións. E requisito indispensable contar con alo menos 
dúas empresas que no sexan competencia. 
 
Este prezo inclúe:  
• Aluguer de espazo + decoración + mobiliario + iluminación + limpeza diaria do stand.  
• Inscrición no Catálogo Oficial da feira.  
• Inscrición no catálogo de expositores españois “L’Espagne au Midest 2019”, tanto en papel como online 
(www.espagneaumidest.com).  
• Mailing electrónico a máis dun millar de empresas francesas.  
• 50 tarxetas de invitación para os seus clientes / 30 tarxetas de invitación VIP.  
• Seguro de expositor.  
• 1 tarxeta de parking (vehículo lixeiro).  
• Servizo de correo electrónico, Internet e impresoras para o conxunto da participación agrupada.  
• Servizo de self-service de bebidas para os expositores no sector de Participacións Nacionais.  
 
No  caso de que o número de esquinas dispoñibles sexa menor que as solicitudes recibidas, aplicarase un criterio 
que combina a antigüidade da empresa acudindo á feira e os metros de stand contratados.  Este criterio 
complementarase  co orde no que as inscricións chegan á Cámara e co principio de evitar situar xuntas a empresas 
da competencia.  
As empresas socias das Bolsas de Subcontratación beneficiaranse dun desconto de 150€.  
O stand estará listo a súa chegada á fería; no terá máis que colocar as súas mercancías e grafismos.  
 
Ao prezo do stand hai que engadirlle os gastos de  

billete de avión ( poden ir 2 persoas por empresa), 5 noites de hotel con almorzo, traslados aeroporto – hotel – 
aeroporto, seguro de viaxe, parte proporcional do viaxe, aloxamento, seguro, dietas e acompañamento dun técnico 
da Cámara organizadora e gastos de información e asesoramento a empresa e gastos do envío de mostras e 
catálogos con seguro correspondente. 
 
Subvención estimada (AS CONDICIÓNS ESTÁN SUXEITAS A FIRMA DO CONVENIO CO IGAPE):   

 90% viaxe (billete de avión + traslados aeroporto) ata un custo máximo: 475 € (*) 

 90% hotel (máximo 5 noites) ata o custo máximo por noite: 151,90 € (*) 

 90% dos resto dos gastos subvencionables: stand e transporte de mostras  

 90 % da parte proporcional dos gastos de acompañamento dun técnico da Cámara 

 90% gastos de organización, información e asesoramento a Peme  
 
(*)Bolsa de viaxe e datos do convenio FOEXGA do ano 2018 que poden variar;  ou ata o custe real executado pola 
Peme si fose inferior ao importe máximo marcado anteriormente.  
 
Subvención estipulada (AS CONDICIÓNS ESTÁN SUXEITAS A FIRMA DO CONVENIO CO IGAPE). 

 

FORMALIZACIÓN DE PRE INSCRICIÓNS 

 
Data límite de inscrición: 30 de novembro de 2018 
 
PRAZAS LIMITADAS  

Criterio de selección: por orde de chegada da  documentación o ata esgotamento do orzamento  previsto nesta   
acción. 
Para formalizar a inscrición na acción, debe enviar á Cámara de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía a seguinte 
documentación: 

 FICHA DE PRE-INSCRIPCIÓN cumprimentada, selada e firmada  

 



 

 

 

(Unha vez firmado o Convenio co IGAPE e publicitada a Convocatoria definitiva, deberase cumprimentar a 
solicitude de participación na acción de maneira oficial, que obterá logo de cubrir un formulario descritivo a 
través da aplicación establecida no enderezo da internet http://www.tramita.igape.es, Programa IG249 

  Copia da acreditación da representación legal (escritura de constitución da sociedade ou escritura de 
poder) 

 Copia Certificados de estar o corrente con a AEAT, TGSS e Facenda 

 Copia do XUSTIFICANTE DE PAGO a c/c a nome da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e 
Vilagarcía por o importe da opción escollida (Este pago correspondese o 100 % do custe do espazo na 
feira. O pago do resto do custe total estimado solicitarémolo mais adiante, a medida que se 
produzan os gastos): 
o 9 m2 – 6.211 € + IVA =  7.515,31 € 
o 12 m2 – 4.625 € + IVA =  5.596,25 € 

 
DATOS DA CONTA BANCARIA ONDE REALIZAR O PAGO 

Banco Popular Español: ES40  0075  8901  5606  0031  2865    

(Titular: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía) 

 

PENALIZACIÓN POR BAIXA VOLUNTARIA DA EMPRESA 

 
En caso de BAIXA VOLUNTARIA DA EMPRESA, establécense as seguintes penalizacións: 

 
A penalización consistirá no aboamento total dos gastos incorridos, ata o momento, por parte da empresa. 

 

INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS 

 
CÁMARA DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA 

Dpto. de Comercio Exterior 
Enderezo: C/ República Argentina, 18 A – 36201 Vigo 
Tfno: 986 446299  
E-mail: industria@camarapvv.es 
 
 

TRAMITACION DE SUBVENCIÓNS 

 
Esta pre convocatoria realízase en modo de reserva e poderá ser obxecto de apoio con fondos FEDER no novo 
marco do programa FOEXGA 2019-2020 pendente de publicar, e que a Cámara tramitará se así o solicita, o dito 
programa  pode apoiar esta acción cunha subvención de ata o 90%. 

 
 Para a tramitación da subvención a Cámara informaralle do prazo no que a empresa participante  deberá, 

cumprimentar a solicitude (IG249) na aplicación : http://www.tramita.igape.es. 

 A empresa participante deberá enviar á Cámara de Comercio  o formulario da solicitude anterior e toda a 

información que esta necesite para poder xustificar a correcta realización da acción conforme aos parámetros 

desta convocatoria cando a Cámara o solicite. O prazo para solicitar o cobramento será o de 30 días hábiles 

desde a finalización da acción. 

 O Igape aboará as subvencións á entidade colaboradora para que esta ingrese ás  pemes os importes íntegros -

sen compensación doutros gastos non elixibles- correspondentes ás subvencións recibidas do Igape, nun prazo 

máximo de 30 días tras recibir a transferencia de Igape. Unha vez feitas as transferencias das subvencións ás 

pemes, as entidades colaboradoras deberán remitir ao Igape copia simple das transferencias efectuadas. 

 Será de aplicación a regulación sobre o réxime de xustificación, pagamento, reintegro e réxime sancionador de 

subvencións contida na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o Decreto 11/2009 do 8 de 

xaneiro polo que se aproba o seu regulamento.  

 Poderán optar a subvención as pymes participantes que cumpran os requisitos de beneficiarios fixados para o 

programa.  
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