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Galicia Open Future:  
Convocatoria Crowdworking O Gaiás. I Edición 
 
Bases da convocatoria 
 
 
1. Obxecto da convocatoria 
 
A convocatoria “Programa de incentivación e apoio ao desenvolvemento de iniciativas emprendedoras en 
Galicia. I Edición” ten por obxecto a selección de proxectos para o espazo de traballo (crowdworking) 
contemplado en Galicia onde se fomentarán e impulsarán a aceleración e maduración de proxectos de 
emprendemento a través dunha metodoloxía de aceleración específica baseada na innovación. 
 
O programa é unha actuación de Telefónica coa colaboración da Xunta de Galicia e está enmarcado na 
iniciativa Galicia Open Future. 
 
Telefónica e a Xunta de Galicia estarán facultadas para ditar en calquera momento cantas instrucións 
sexan precisas para o correcto desenvolvemento da convocatoria e das actividades recollidas nela. 
 
 

 
2. Fitos do Programa1 
 

• Prazo de presentación de candidaturas: do 12 de maio de 2014 ao 15 de xuño de 2014. (5 
semanas)  

• Procedemento de selección de empresas: do 16 de xuño de 2014 ao 20 de xullo de 2014. (5 
semanas) 

• Desenvolvemento do programa: 6 meses 
 

 
3. Requisitos de participación   
 

Poderán participar na Convocatoria aqueles candidatos que cumpran cos seguintes requisitos:  

 

§ Ser maior de idade 

§ Desenvolver o proxecto empresarial coa Comunidade de Galicia como lugar de referencia 

§ Contar cun modelo de negocio innovador ou novidoso e claras vantaxes competitivas 

§ Contar cun proxecto emprendedor cunha maduración demostrable de polo menos 12 
meses 

                                                
1	  Se ben os fitos do programa teñen unha duración definida, as datas sinaladas poderán ser obxecto de 
modificacións para optimizar a execución do Programa.	  
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§ Dispor dun plan de empresa baseado na viabilidade económico-financeira do proxecto e a 
xeración de emprego 

 
As empresas ou profesionais interesados en participar na presente convocatoria deberán presentar a súa 
candidatura a través dos mecanismos dispostos na seguinte dirección: 
http://galicia.openfuture.org/ 
 
Así mesmo, habilitouse un e-mail de contacto para a resolución de dúbidas e outras consultas:  
galicia.crowdworking@openfuture.org 
 
O prazo de presentación de candidaturas, cuxa duración será de 6 semanas, comezará o día 12 de maio 
de 2014 e rematará o 15 de xuño de 2014. 
 
 

4. Procedemento de Selección 
 
Comprenderá dende o lanzamento da convocatoria ata a selección dos residentes do crowdworking e 
desenvolverase a través dun conxunto de fases sucesivas, que terán unha duración estimada de 10 
semanas. Seleccionarase ata un máximo de 50 proxectos. 
 

Primeira Fase: Convocatoria 
Lanzamento e difusión da convocatoria e inscrición por parte dos candidatos. 

 
Segunda Fase: Inscrición 
Os interesados describen o seu proxecto na plataforma Open Future afrontando o reto 
"Crowdworking Galicia Open Future" e achegando datos sobre o seu proxecto relativos á 
descrición do produto ou servizo, proposta de valor, oportunidade de mercado e estado 
comercial do proxecto entre outros. 
 
Terceira Fase: Avaliación 
Avaliación final de acordo cos criterios establecidos. 
 
Cuarta Fase: Admisión 
Os admitidos completan os derradeiros campos do expediente online coa información necesaria 
para que o espazo de crowdworking poida ofrecer unha difusión pública axeitada dos proxectos 
aloxados. 

 
No marco deste proxecto de selección, valoraranse os seguintes aspectos de cada proxecto: 
 

• Proposta de valor (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase a capacidade para facer 
chegar ao público final un produto ou servizo que identifique claramente como unha 
necesidade e que actualmente non estea cuberta no mercado. 
 

• Grao de innovación (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase ofrecer ao mercado un 
produto claramente diferenciado e mellorado fronte ás solución existentes na 
actualidade. 
 

• Viabilidade (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase dispor dun plan de empresa 
baseado na rendibilidade económico-financeira do proxecto e a xeración de emprego 
 

• Potencial de mercado (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase o tamaño do público 
obxectivo ao que se dirixe o proxecto, así como a capacidade de compra do devandito 
público. Valorarase positivamente un potencial de mercado alto. 
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• Adecuación do equipo promotor (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase contar cun 
equipo humano de traballo multidisciplinar e que axude a asegurar a calidade do 
proxecto. 
 

• Motivación (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase a capacidade do equipo promotor 
para acelerar o proxecto de acordo coas circunstancias e aproveitar ao máximo a 
oportunidade que ofrece a entrada no crowdworking. 

 
• Grao de maduración do proxecto (ata un máximo de 10 puntos): Valoraranse o grao de 

avance e o percorrido cos que conta o proxecto con anterioridade á súa entrada no 
crowdworking. Valoraranse positivamente aqueles proxectos cun grao de madurez e 
avance alto. 
 

• Tecnoloxía (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase o potencial tecnolóxico para un 
bo posicionamento do proxecto no seu mercado de referencia, e primaranse os 
proxectos que conten cunha tecnoloxía diferencial. 
 

• Tipo de negocio (ata un máximo de 10 puntos): Natureza empresarial do negocio (B2B 
ou B2C). Valoraranse ámbalas dúas opcións, se ben terán mellor valoración aqueles 
proxectos cuxa solución sexa accesible tanto para empresas como para o cliente final. 
 

• Interese do proxecto (ata un máximo de 10 puntos): Valoraranse aqueles proxectos 
cuxo ámbito de actuación estea aliñado cos sectores estratéxicos do territorio (sector 
téxtil, industrial, agropecuario, etc.). 

 
Comité de selección 
Coa finalidade de elixir os 50 mellores proxectos para o espazo, contémplase a composición dun 
comité de selección que garanta a calidade do proceso. Este comité estará composto por un equipo 
designado para tal efecto con integrantes tanto da Xunta de Galicia como de Telefónica. Por parte da 
Xunta de Galicia estarán representados no comité de selección: a Axencia Galega de Modernización 
Tecnolóxica (AMTEGA), a Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE). 
 
As resolucións provisionais publicaranse na páxina web http://galicia.openfuture.org/ na que se 
anuncia a convocatoria, cun prazo de 5 días hábiles para que os seleccionados poidan formular 
alegacións ás puntuacións obtidas, tralo transcurso do cal se resolverán e se publicará 
definitivamente a selección. 
 

 
5. Operativa do programa 
 
Unha vez superado o procedemento de selección, os emprendedores participantes na iniciativa 
disporán dun patrocinio de 2.000 euros e entrarán no programa de aceleración que se rexerá 
segundo os seguintes aspectos: 
 

Duración 
Estimación: 6 meses prorrogables en períodos de 3 meses. Durante este período os 
crowdworkers farán evolucionar os seus proxectos. Durante esta fase incluiranse accións de 
formación e de asistencia a través dos responsables do crowdworking. No caso de que os 
dirixentes do centro, de acordo con criterios obxectivos, consideren que algún dos proxectos non 
conta coa involucración suficiente por parte dos seus membros, procederase á súa exclusión do 
programa. 
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Avaliación 
Durante o período que dure a estadía dos residentes no crowdworking, a súa evolución será 
avaliada tanto a través da plataforma Open Future como dos responsables do crowdworking. 
 
Axudas 
 
Unha vez superada a fase de formación no centro de crowdworking, os proxectos xa 
evolucionados poderán optar a unha das tres axudas de 25.000 € que se poderán destinar ao 
desenvolvemento do propio proxecto. Os proxectos que consigan a axuda poderán ter a 
posibilidade de acceder a maiores a préstamos reembolsables por valor doutros 25.000 €. 
 
 
 

Programa de Incentivos da Xunta de Galicia 
 
A Xunta de Galicia colabora coa Convocatorio "Crowdworking O Gaiás" a través dun programa de 
incentivos consistente en patrocinios e axudas para a posta en marcha de proxectos emprendedores. 
 

 
1. Patrocinios de ideas emprendedoras 
 
Os 50 candidatos ao crowdworking que finalmente sexan seleccionados na convocatoria contarán cun 
patrocinio de 2.000 euros por proxecto como recoñecemento ao esforzo investigador e innovador e como 
apoio a iniciativas de emprendemento empresarial en Galicia. Este importe terá que ser reembolsado en 
caso de abandono do espazo de crowdworking. 
 
Con carácter previo ao inicio do patrocinio e de forma individual, cada seleccionado deberá manifestar o 
seu consentimento de adhesión ao patrocinio de ideas emprendedoras conforme ao modelo de adhesión 
que se recolle no Anexo I.  
 
Logo de cumprir as obrigas e requisitos de xustificación establecidos no Anexo II, a Axencia Galega de 
Innovación transferirá o antedito importe de 2.000 € a cada un dos beneficiarios, unha vez que Telefónica 
certifique a relación de proxectos seleccionados, así como o correcto aproveitamento do plan de 
formación recibido por cada un deles. Esta certificación virá acompañada dun informe descritivo do 
obxecto de cada un dos proxectos seleccionados, do seu potencial innovador e carácter emprendedor. 
 
En resposta ás liñas de actuación establecidas no eixo estratéxico de Difusión e Divulgación da Ciencia e 
a Innovación do Plan I2C, GAIN publicará na súa páxina web a relación de beneficiarios, así como unha 
breve descrición do obxecto dos proxectos seleccionados como exemplo de boas prácticas baseadas na 
innovación.  
 
Os beneficiarios facilitarán á Xunta de Galicia a documentación relativa aos proxectos patrocinados coa 
finalidade de facilitar a difusión dos mesmos entre a sociedade galega, sen prexuízo dos dereitos e 
obrigas que en materia de propiedade intelectual establece o ordenamento xurídico. 
 
Para que o patrocinio poida facerse efectivo, previamente deberá existir unha resolución de concesión por 
parte da Xunta de Galicia.  
 

 
2. Axudas para a posta en marcha de proxectos emprendedores 
Ao final de cada convocatoria, seleccionaranse os tres mellores proxectos. Os criterios de selección dos 
mellores proxectos desenvolvidos serán: 
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• Proposta de valor (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase a capacidade para facer 
chegar ao público final un produto ou servizo que identifique claramente como unha 
necesidade e que actualmente non estea cuberta no mercado. 
 

• Grao de innovación (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase ofrecer ao mercado un 
produto claramente diferenciado e mellorado fronte ás solución existentes na 
actualidade. 
 

• Viabilidade (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase dispor dun plan de empresa 
baseado na rendibilidade económico-financeira do proxecto e a xeración de emprego 
 

• Potencial de mercado (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase o tamaño do público 
obxectivo ao que se dirixe o proxecto, así como a capacidade de compra do devandito 
público. Valorarase positivamente un potencial de mercado alto. 
 

• Adecuación do equipo promotor (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase contar cun 
equipo humano de traballo multidisciplinar e que axude a asegurar a calidade do 
proxecto. 
 

• Motivación (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase a capacidade do equipo promotor 
para acelerar o proxecto de acordo coas circunstancias e aproveitar ao máximo a 
oportunidade que ofrece a entrada no crowdworking. 

 
• Grao de maduración do proxecto (ata un máximo de 10 puntos): Valoraranse o grao de 

avance e o percorrido cos que conta o proxecto con anterioridade á súa entrada no 
crowdworking. Valoraranse positivamente aqueles proxectos cun grao de madurez e 
avance alto. 
 

• Tecnoloxía (ata un máximo de 10 puntos): Valorarase o potencial tecnolóxico para un 
bo posicionamento do proxecto no seu mercado de referencia, e primaranse os 
proxectos que conten cunha tecnoloxía diferencial. 

 
• Tipo de negocio (ata un máximo de 10 puntos): Natureza empresarial do negocio (B2B 

ou B2C). Valoraranse ámbalas dúas opcións, se ben terán mellor valoración aqueles 
proxectos cuxa solución sexa accesible tanto para empresas como para o cliente final. 
 

• Interese do proxecto (ata un máximo de 10 puntos): Valoraranse aqueles proxectos 
cuxo ámbito de actuación estea aliñado cos sectores estratéxicos do territorio (sector 
téxtil, industrial, agropecuario, etc.). 

 
A Xunta de Galicia a través de GAIN concederá unha axuda de 25.000 € a cada unha das tres propostas 
seleccionadas anualmente como mellores proxectos unha vez que Telefónica certifique a relación de 
proxectos seleccionados. 
 
Para que a axuda poida facerse efectiva, previamente deberá existir unha resolución de concesión por 
parte da Xunta de Galicia.  
 
As resolucións de concesión das axudas deberán estar debidamente ponderadas e ordenadas por 
puntuación de maior a menor atendendo aos criterios de selección. As resolucións provisionais 
publicaranse na mesma páxina web de Telefónica na que se anuncia a convocatoria cun prazo de 5 días 
hábiles para que os seleccionados poidan formular alegacións ás puntuacións obtidas, tralo transcurso do 
cal se resolverán e se publicará definitivamente a selección. 
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Estas axudas serán compatibles con outras axudas establecidas por outra Administración Pública, 
organismo ou ente público ou privado, nacional ou internacional para o mesmo fin sen que, en ningún 
caso, illada ou en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da 
actividade subvencionada.  
 
Estas axudas estarán suxeitas ao disposto na Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e ao 
Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o seu regulamento, así como á normativa básica 
da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións e o seu Regulamento aprobado polo Real 
Decreto 887/2006, de 21 de xullo. Estarán suxeitas igualmente ao réxime de minimis establecido no 
Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, de 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos 
artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas minimis (DOUE 
24.12.2013, L352/1).  
 
A axuda irá destinada ao desenvolvemento de actividades de execución do proxecto, e consideraranse 
como gastos subvencionables os seguintes:  
 

a) Adquisición de equipamento e material instrumental.  
b) Elaboración do plan de negocio.  
c) Subcontratacións con organismos de investigación cun límite do 50% da axuda.  
d) Gastos para asesoramento no rexistro de patentes.  
e) Gastos de servizos de apoio para a saída ao mercado, busca de investidores…  
f) Outros que se consideren relevantes para a viabilidade do proxecto empresarial.  

 
A Xunta de Galicia achegará o financiamento destas axudas a través dos mecanismos previstos no 
ordenamento xurídico, que inclúen o cumprimento por parte dos seleccionados dos requisitos legais para 
seren beneficiarios.  
 
O pagamento do citado financiamento efectuarase logo de cumprir dos requisitos de xustificación 
establecidos no Anexo II. 
.  

3. Préstamos reembolsables  
 

Os tres proxectos seleccionados anualmente como mellores, segundo os criterios sinalados no apartado 
anterior, poderán ter a posibilidade de acceder, logo da súa constitución en empresa, a un préstamo 
reembolsable para a posta en marcha de proxectos emprendedores, concedido por XESGALICIA 
(Sociedade Xestora de Entidades de Capital Risco, S.A.) a través do Fondo de Capital Risco Galicia 
Iniciativas Emprendedoras pola cantidade invertida na posta en marcha do proxecto ata un máximo 
previsto na correspondente convocatoria sen que, en ningún caso, este exceda de 25 000 € por proxecto, 
conforme ás condicións e requisitos que para tal efecto se establezan por XESGALICIA, logo de cumprir 
os requisitos establecidos no artigo 54 da Lei 11/2013, de 26 de decembro, de presupostos xerais da 
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.  
 
Os restantes proxectos seleccionados na convocatoria poderán optar ás fontes de financiamento que 
para o efecto estableza o Instituto Galego de Promoción Económica, a través de XESGALICIA. 
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ANEXO I 
Modelo de adhesión 

	  
D./Dª …………………………….., con NIF ……………………………… e domicilio para os efectos 
de notificación en …………………………………, declara a súa vontade de adherirse ao 
patrocinio de ideas emprendedoras recollido en ……………………. para o que manifesta a súa 
vontade de cumprir con tódalas obrigas previstas na addenda ao convenio marco de 
colaboración entre a Xunta de Galicia e Telefónica de España, S.A.U. para o deseño, 
desenvolvemento e lanzamento dun programa de apoio ao desenvolvemento de iniciativas de 
emprendemento en Galicia polo que se establece un programa de incentivos á excelencia 
emprendedora en materia TIC. 
 



	  
	  

	  

 8 

 
 

ANEXO II – DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA 
	  
A) Patrocinio de ideas emprendedoras:  
	  
Para proceder ao libramento do patrocinio, o patrocinado deberá presentar, no prazo dun mes a partir da 
publicación da apertura do prazo de presentación realizada por Telefónica na páxina web da 
convocatoria, a seguinte documentación xustificativa:  
 

- Solicitude de pagamento.  
- Certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias estatais, coa comunidade autónoma e 
coa Seguridade Social.  
- Memoria de actuación xustificativa con indicación do total de actividades realizadas, resultados 
obtidos e datos e incidencias máis relevantes que houbo na súa execución.  
- Declaración responsable relativa á titularidade da conta onde se debe realizar o pagamento, en 
que consten razón social e CIF, así como código de banco, código de sucursal, díxito de control 
e código de conta corrente.  
- En caso de estar exento do IVE, documentación acreditativa da exención.  

	  
B) Axudas para a posta en marcha de proxectos emprendedores:  
	  
Para proceder ao libramento da axuda, o beneficiario deberá presentar, no prazo dun mes a partir da 
publicación da apertura do prazo de presentación realizada por parte de Telefónica na páxina web da 
convocatoria, a seguinte documentación xustificativa:  
 

- Solicitude de pagamento.  
- Certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias estatais, coa comunidade autónoma e 
coa Seguridade Social.  
- Memoria de actuación xustificativa con indicación do total de actividades realizadas, resultados 
obtidos e datos e incidencias máis relevantes que houbo na súa execución.  
- Relación clasificada dos gastos e inversións na posta en marcha do proxecto, con identificación 
do acredor e do documento, o seu importe, data de emisión e, no seu caso, data de pagamento.  
- Xustificación dos gastos realizados: orixinais ou copias compulsadas das facturas ou dos 
documentos de valor probatorio equivalente no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia 
administrativa incorporados na relación á que se fai referencia no parágrafo anterior, emitidas 
dentro da anualidade na que se contraia a respectiva convocatoria. 
- Xustificación dos pagamentos efectuados: transferencia bancaria, certificación bancaria orixinal 
ou extracto de pagamento comprendido na anualidade na que se contraia a respectiva 
convocatoria. Nestes documentos deberán quedar claramente identificados o/a receptor/a, o/a 
emisor/a e o concepto do pagamento. Non se admitirán os pagamentos en efectivo. 
pendentes de resolución, para o mesmo proxecto, das administracións públicas competentes ou 
das súas entidades vinculadas ou dependentes, así como de entes privados. 
- Declaración responsable relativa á titularidade da conta onde se debe realizar o pagamento, na 
que consten razón social e CIF, así como código de banco, código de sucursal, díxito de  control 
e código de conta corrente. 
- Declaración expresa do beneficiario de que as persoas ou entidades contratadas ou 
subcontratadas para as actividades subvencionadas non están vinculadas con el, de 
conformidade co artigo 27.7.d) da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e no seu 
Regulamento. 
- En caso de estar exento do IVE, documentación acreditativa da exención. 
- Calquera outra documentación ou material que o beneficiario considere necesario presentar 
para unha mellor xustificación das actuacións subvencionadas. 
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Procederá o reintegro parcial ou total dos fondos percibidos no suposto de incumprimento das 
condicións establecidas para a súa concesión nos termos previstos no Título II da Lei 9/2007, de 
13 de xuño, de subvencións de Galicia. 
 
Os beneficiarios asumen como obriga facilitar a información que lles sexa requirida pola 
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e polo Consello de 
Contas no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das subvencións. 


