
INFRAESTRUTURAS INDUSTRIAIS
Melloras en parques empresariais e viveiros
industriais

Mellora das infraestruturas nos parques empresariais

Creación de viveiros industriais

Fomentando o aforro e a eficiencia
enerxética en empresas do sector industrial,
servizos

AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

- Proxectos de aforro e eficiencia enerxética

- Auditorías enerxéticas
- Implantación de sistemas de xestión

Proxectos de:

Fomentando a utilización de fontes de
enerxía renovable

ENERXÍAS RENOVABLES Proxectos de enerxías renovables:
- Biomasa

- Solar fotovoltaica

- Aerotermia
- Xeotermia
- Solar térmica

- Biomasa

- Xeotermia

- Redes de distribución de calor
- Solar térmica

- Aerotermia

Proxectos de enerxías renovables:

SAUTÓNOMO ENTIDADES LOCAIS
ENTIDADES SEN

ÁNIMO DE LUCRO
PERSOAS FÍSICASEMPRESAS

BONO ELÉCTRICO GALEGO Pagamento da factura eléctrica aos consumidores máis
vulnerables en risco de exclusión social

FOMENTO DA MINERÍA Axudas a entidades sen ánimo de lucro para mellorar as
prácticas do sector mineiro no ámbito ambiental e laboral

PRAZOS /
9

por TRIMESTRE
CONVOCATORIAS 201

MAPA DE APOIOS
ENERXÍA 2019

ceei.xunta.galAmplía a información de cada un destes programas en
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SEGURIDADE AMBIENTAL E SAÚDE
LABORAL

Axudas a empresas privadas para a loita contra o po do sector
mineiro en Galicia

@galiciacrece@galiciacrece

Fomentando o aforro e a eficiencia
enerxética en empresas do sector agrícola
primario

AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA Proxectos de:
- Auditorías enerxéticas
- Implantación de sistemas de xestión
- Proxectos de aforro e eficiencia enerxética

1º 2º 3º 4º

https://appsinega.xunta.es/proxectos_2019
https://appsinega.xunta.es/proxectosAgricola2019
https://appsinega.xunta.es/particularesbiomasa2019
http://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/direccion-xeral-de-enerxia-e-minas?content=iniciativa_0015.html
http://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/direccion-xeral-de-enerxia-e-minas?content=iniciativa_0017.html
https://axudascortes-subministracion.xunta.gal
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