Galicia Exporta
EMPRESAS

Custos simplificados

É hora de dicir adeus á
meirande parte
das facturas!
Unha forma diferente de xustificar os gastos

Axiliza e acelera o proceso de tramitación das axudas
Simplifica especialmente a fase de xustificación
Contribúe a un uso máis eficiente dos fondos e unha menor taxa de erro na estimación
dos gastos subvencionados
Enfoque dos recursos nos obxectivos de promoción e comercialización, e non na parte financeira

Como se calculou?
A través dun método xusto, equitativo e verificable

Media dos importes xustificados nas
convocatorias de 2017, 2018 e 2019
Índices correctores por área xeográfica na
que se desenvolven as feiras
*Consultar bases da subvención

Axudas para accións de participación en feiras internacionais
con xustificación baseada en custos simplificados
A área xeográfica onde se desenvolva a feira determinará os seguintes importes subvencionados

3 accións por área
xeográfica
2 accións
por país ao ano

China e Xapón: 9.627,65 €
EEUU, Canadá e Oceanía: 8.664,88€
Rusia, Costa Este de EEUU e de Canadá, México,
América central e do sur, Asia e África: 7.702,12 €
Reino Unido: 7.220,74 €
Resto de Europa: 6.739,35 €
Unión Europea, excepto países nórdicos e
bálticos: 5.776,59 €

*Para máis detalle de contías e condicións, consultar as bases da convocatoria

España e Portugal: 2.888,29 €

Necesario para o reembolso!

Informe

Recompilar TODAS* as evidencias!

Fotografías e certificacións
Memoria de resultados
Informe de execución
Con este novo método facilítase o acceso aos fondos
para os pequenos beneficiarios
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*Consultar as bases da convocatoria

Continúan sendo a custo real as seguintes accións
Garda as túas FACTURAS e XUSTIFICANTES de pagamento

Campañas de publicidade
Materiais promocionais
Eventos virtuais
Visitas á sede das empresas galegas por parte de clientes estranxeiros
Prospección en mercados internacionais
Acordos comerciais internacionais, certificacións…
Seguro de crédito á exportación
*Consultar as bases da convocatoria

*Consultar as bases da convocatoria

Máis información e bases en
www.igape.gal

