
 

 

 

FOEXGA 2019-2020. PRE CONVOCATORIA 

 

VISITA FEIRA SEAFOOD EXPO GLOBAL (SEG)  

Bruselas,  do 5 ao 10 de maio de 2019 

 
A Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía e o IGAPE pre-convocan a visita a 
feira “SEAFOOD PROCESSING GLOBAL” 2019  
 

� ORGANIZA: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e Vilagarcía e IGAPE  
� COFINANCIA:  esta acción e susceptible de ser apoiada por FEDER / IGAPE a través do 

programa FOEXGA 2019 – 2020. 
� 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) dos sectores señalados, 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: Produtos do mar e maquinaria, equipamentos e servizos relacionados con a industria dos 
produtos do mar. Poden obter mais información da feira en: http://www.seafoodexpo.com/global/  

� DATAS: do 5 ao 10 de maio de 2019 (a feira e do 7 ao 9) 

�  

 
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 
 
O plan de viaxe previsto e o seguinte: 
  

Saída: 06/05/19 
Regreso: 09/05/19 

 
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 e o seguinte: 
 

1.600  € + 21 % IVE = 1.936 € 
 
Inclúe (1 persoa por empresa): billete de avión, 3 noites no hotel BEDFORD 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.  
 
 
 



 

 

 

Subvención estipulada (AS CONDICIÓNS ESTÁN SUXEITAS A FIRMA DO CONVENIO CO IGAPE):   
• 90% de gastos de viaxe, hotel, seguro de viaxe, parte proporcional dos gastos de acompañamento dun 

técnico da Cámara (en caso de que viaxe) e gastos de organización, información e asesoramento a Peme, 
cos límites que se estipulen nas bases reguladoras do hipotético plan FOEXGA 2019 – 2020 

 
 
FORMALIZACIÓN DE PRE INSCRICIÓNS 

 
Data límite de pre inscrición: 25 de NOVEMBRO de 2018  
 
PRAZAS LIMITADAS  
Criterio de selección: por orden de chegada  dá  documentación o ata esgotamento do orzamento  previsto nesta   
acción. 
 
Para formalizar a pre inscrición na acción, debe enviar á Cámara de Pontevedra, Vigo e Vilagarcia a seg uinte 
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, facendo referencia a Ley General de 

Subvencións. 
• Copia do XUSTIFICANTE DE PAGO  a c/c a nome da Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo e 

Vilagarcía por importe de 960 € + iva = 1.161,60 €  (Este pago correspondese o 60 % do custe 
estimado da visita a feira. O pago do resto do custe total estimado solicitarémolo mais adiante): 

 
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- Se a baixa se produce con 40 días ou máis de antelación á  realización da acción, a penalización consistirá 
no aboamento dos gastos incorridos, ata o momento, por parte da empresa. 

B- Se se produce con 39 a 30 días de antelación á realización da acción, a empresa pagará o 50% da 
aportación establecida para participar na acción. 

C- Se se produce entre o comezo da misión e os 29 días anteriores á realización da acción, aboarase o 100 % 
da aportación. 

 
Se os gastos reais ocasionados superan as ditas porcentaxes, se lles repercutirán a maiores. 
 
 
INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS 

 
CÁMARA DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA 
Dpto. de Comercio Exterior 
Enderezo: C/ República Argentina, 18 A – 36201 Vigo 
Tfno: 986 446295  
Fax: 986 435659 
E-mail: comex@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.  

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

programa.  

 


