
PLAN AVANZA 2  

 

Un dos principais obxectivos do Plan Avanza é contribuír á recuperación 
económica co uso intensivo e xeneralizado das TIC, cunha especial atención aos 
proxectos que compaxinen, ademais, a sostibilidade e o aforro enerxético. Neste 
contexto, Avanza ten o reto da dinamización da oferta e o fomento da demanda, 
así coma o aproveitamento do impulso do desenvolvemento do sector para a 
consolidación dunha industria TIC propia especializada en sectores estratéxicos e 
sempre coas PEMES, na que centra a maior parte dos seus esforzos. 

Índice do documento: 

1. Actuacións subvencionables..............................................................................1 
2. Beneficiarios .......................................................................................................3 
3. Tipo de Financiamento.......................................................................................5 
4. Contías................................................................................................................5 
5. Prazos.................................................................................................................6 
6. Bases ..................................................................................................................6 
7. Convocatoria.......................................................................................................6 
8. Presentación de solicitudes................................................................................6 
 

 

1. Actuacións subvencionables 
A. Subprograma avanza formación: (proxectos de >=100.000€) 

 A.1.- Proxectos e accións de formación en tecnoloxías da información e as 
comunicacións para traballadores ocupados no comenzo da acción formativa en 
determinadas categorías, ou que como resultado da formación vaian ser 
encadrados nelas: 

- usuarios tic capaces de aplicar sisitemas e equipos de tic coma ferramenta para 
o seu traballo. 

- profesionais tic capaces de investigar, desenvolver,deseñar, xestionar,operar, 
instalar, manter e dar soporte a sistemas tic. 

- profesionais de negocio electrónico, capaces de aplicar as tic, especialmente o 
internet, ou desenvolvemento de novos productos e servizos,así coma a 
introdución de novos procesos. 

 A.2.- Proxectos e accións de aprendizaxe en liña: 

- formación de formadores para cursos en liña 

- formación na que se utilicen novas plataformas interactivas 

- formación de traballadores en innovación 



- accións de formación en liña para o desenvolvemento de habilidades directivas 
entre estas se considerarán as de caracter social e comunicativo.así coma 
proxectos e accións orientados ou Actuacións subvencionables desenvolvemento 
competencial que facilite a alineación da carreira profesional do empregado coa 
extratexia empresarial. 

B.- Subprograma Avanza I+D: 

-proxectos investigación industrial e desenvolvemento: (modalidade subvención 
(>=200.000€),  modalidade crédito (>=1m€)) 

-proxectos.singulares estratéxicos (>=5m€, <=20m€) 

-proxectos.tractores: (solicitante empresa peme (>=0.5m€), solicitante empresa 
non PEME (>=1m€)) 

-estudos de viabilidade (>=25.000€) 

-accións de divulgación (<=200.000€) 

-proxectos de innovación en materia de procesos e de organización: (modalidade 
subvención  (>=200.000€), modalidade crédito (>=1m€)) 

 B.1.- Proxectos de investigación industrial ou desenvolvemento 
experimental, estudos de viabilidade de caracter preparatorio para actividades de 
investigación industrial ou desenvolvemento experimental e accións de divulgación 
e promoción de ámbito nacional 

 B.2.- Proxectos de investigación industrial ou desenvolvemento 
experimental en cooperación: 

- proxectos singulares de carácter estratéxico 

- proxectos tractores 

 B.3.- Proxectos de investigación industrial ou desenvolvemento 
experimental de cooperación internacional, estudios de viabilidade técnica de 
carácter preparatorio para actividades de investigación industrial ou 
desenvolvemento experimental, nos que se inclúen as fases de definición de 
proxectos de cooperación internacional, previas a actividades de 
investigaciónindustrial ou desenvolvemento experimental e accións de 
divulagación e promoción de cooperación internacional. 

 B.4.- Proxectos de innovación en materia de procesos 

 B.5.- Proxectos de modernización das PEMES do sector das Tic, 
destinadas a obtención de certificacións nos ámbitos da calidade do software, a 
xestión do servicio TIC e a seguridade da información. 

 B.6.- Proxectos de innovación en materia de organización:a Organización 
dun novo método organizativo ás prácticas comerciais, a Organización do centro 
de traballo ou as relacións exteriores da Empresa. 

 B.7.- Proxectos de innovación en materia de organización destinados á 
Incorporación e potenciación de solucións colectivas de negocio Electrónico nas 
pemes. 

C.- Subprograma Avanza ciudadanía dixital:(proxectos de >=200.000 €) 



 C.1.- Proxectos e accións sobre igualdade de xénero na Sociedade da 
Información 

 C.2.- Internet sen barreiras. Proxectos para persoas con discapacidades e 
persoas maiores. 

 

D.- Subprograma Avanza Servizos públicos dixitais: (proxectos de >=300.000 €) 

 D.1.-proxectos e accións sobre administración electrónica en entidades 
locais 

 D.2.-servizos electrónicos ao ciudadano e ás empresas (teleasistencia, 
servizos sociais, outros servizos relacionados coa dependencia, servizos culturais 
e de ocio) 

E.- Subprograma Avanza Contidos: (proxectos de >=200.000€ excepto as accións 

tipo centro de coñecemento, cun orzamento >= 1m€) 

 E.1.-contidos dixitais avanza: 

- creación de aplicacións e contidos dixitais para soportes específicos como a 
televisión dixital, as consolas electrónicas, o vídeo dixital e /ou os dispositivos 
móbiles, que empreguen estándares tecnolóxicos recoñecidos pola UE 

- redes sociais. 

- creación de contidos que fomenten o uso do d.n.i. dixital, do comercio 
electrónico, de buscadores intelixentes e do estudo de fórmulas para o 
establecemento dos dereitos de autor na web. 

- potenciación da presenza do idioma español na rede:. 

 - creación de contidos para fomentar a lectura,a escritura,e o aprendizaxe 
do español por extranxeiros, inmigrantes e estudiantes. 

 - fomento da correcta utilización da lingua española na red e prevención do 
deterioro da linguaxe 

- promoción de proxectos web que difundan contidos novedosos de especial 
interés para a economía nacional. 

 E.2.-centros de coñecemento: 

- centros experimentais 

- centros escaparate tecnolóxico 

- centros de dixitalización de contidos e arquivos 

- centros de promoción da arte, ocio, e cultura 

 

2. Beneficiarios 
Subprograma Avanza Formación: 

- empresas 



- outras entidades sen fin de lucro 

- agrupacións ou asociacións empresariais 

 
Subprograma avanza I+D 

Proxectos de investigación industrial ou desenvolvemento experimental, estudos 
de viabilidade de carácter preparatorio para actividades de investigación industrial 
ou  desenvolvemento experimental e accións de divulgación e promoción de 
ámbito nacional 

 - empresas 

 - organismos de investigación (só na modalidade en cooperación) 

 - agrupacións ou asociacións empresariais 

Accións de divulgación e promoción de actividades de I+D e desenvolvemento 
experimental de ámbito nacional ou de cooperación internacional 

 - empresas 

 - centros privados de I+D sen ánimo de lucro 

 - centros tecnolóxicos 

 - organismos públicos de I+D, universidades e outros centros públicos (só 
na modalidade en cooperación) 

 - agrupacións ou asociacións empresariais 

Proxectos de I+D en cooperación, singulares e de carácter estratéxico e tractores 

 - empresas 

 - organismos de investigación 

 - agrupacións ou asociacións empresariais 

Proxectos de innovación en materia de procesos e de innovación en materia de 
organización: 

 - empresas 

 - organismos de investigación 

 - agrupacións ou asociacións empresariais, en calquera modalidade 

Proxectos de modernización das pemes do sector das TICS, incluídos dentro do 
tipo de proxectos de innovación en materia de procesos: 

 - pemes 

 - outras entidades sen fin de lucro 

 - agrupacións ou asociacións empresariais nas que participen PEMES. 

 -proxectos de innovación en materia de organización destinados a 

Incorporación e potencialización de solucións colectivas do negocio electrónico 
nas PEMES: 

 - empresas 



 - organiosmos de investigación 

 - agrupacións ou asociacións empresariais nas que participen PEMES 

 

Subprograma Cidadanía Dixital: 

Entidades sen fin de lucro, sempre que non se poidan considerar empresa, 
requisitos: 

- ter páxina web accesible. 

- acreditar, que os fins están en consonancia cos obxectivos ou o ámbito de 
actuación deste subprograma 

 

Subprograma Avanza Servizos públicos dixitais: 

- entidades locais 

- entidades sen fin de lucro 

 

Subprograma Avanza Contidos: 

- entidades locais (para a modalidade de centros de coñecemento) 

- entidades sen fin de lucro 

 

3. Tipo de Financiamento 
Subvención: para todos os tipos de proxectos e accións excepto 

No caso do programa avanza i+d, no que existen certas 

Restriccións de carácter específico 

Créditos: en todos os casos: 

O 0% de interese cun prazo de amortización de 15 anos tendo en conta os tres de 
carencia. 

A intensidade máxima da axuda variará en función do programa e do tipo de 
proxecto do que estemos falando 

4. Contías 
Avanza formación oscilará entre un 50% e un 70% do custe subvencionable. 

Avanza i+d 

- proxectos de investigación industrial: oscilará entre un 50% e un 70%  

-proxectos de desenvolvemento: entre o 25% e o 45% 

-estudos de viabilidade previos a proxectos de investigación: 
Dun 65% a un 75% 



-estudos de viabilidade previos a proxectos de desenvolvemento: dun 40% a 
un 50% 

-para accións de divulgación e promoción pode chegar ata un 50% 

-para o resto de actuacións: entre un 15% e un 35%, 

Avanza Cidadanía dixital, Servizos Públicos Dixitais e Servizos Públicos Dixitais, 
poden ir dende o 50% ata o 80%. 

 

5. Prazos 
Para o Programa Avanza Formación: 

- do 26/02/09 a 25/03/09 

- do 04/05/09 a 03/06/09 

Para o Programa Avanza I+D: 

- do 23/02/09 a 23/03/09:para as modalidades b.1, b.2, b.3 y b.4 

- do 22/04/09 a 21/05/09:para as modalidades b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6 e b.7. 

Para o Programa Avanza Ciudadanía Dixital: o prazo será único, de un mes 
contado dende o día seguinte o da publicación desta resolución no B.O.E. 

Para o Programa Servizos Públicos Dixitais: do 02/03/09 a 01/04/09. 

Para o Programa Avanza Contidos: do 06/03/09 a 06/04/09 

 

6. Bases 
BOE, nº 49, do 26 de febreiro de 2008. 

BOE, nº 193, do 11 de agosto de 2008 (modificación) 

 

7. Convocatoria 
Boe, nº42, do 18 de febreiro de 2009 

 

8. Presentación de solicitudes 
http://www.mityc.es/portalayudas 


