
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axudas do Igape Programa Plan Foexga 2019-2020 
CARTOGALICIA participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape Plan Foexga 2019-2020. O 
obxetivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes 

galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadores e consolidar a presenza de empresas 
galegas nos mercados internacionais. 

 

Operación cofinanciada pola Unión Europea 

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020 

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo 

Unha maneira de facer Europa 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Axudas do IGAPE Programa Plan FOEXGA 2019 – 2020 

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización a través do programa do Igape 

Plan Foexga 2014-2020. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o 

comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se 

pretende é aumentar a base das empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas 
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Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización, operación cofinanciada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, programa operativo FEDER Galicia 2014 – 2020. 

Como apoio ao proceso de internacionalización, CARTOGALICIA ten axuda concedida pola 

Xunta de Galicia a través do Igape cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional no marco do programa operativo Feder de Galicia 2014 – 2020, OT3. 

 

 
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa. 

 

 
O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimar o comercio exterior galego e a 

internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base das 

empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados 

internacionais. 

 

 
Gracias a dito programa, CARTOGALICIA participou na VISITA A FEIRA AUVSI XPONENTIAL 

(CHICAGO) para fomentar a súa internacionalización. Esta acción, tivo lugar de 28 de Abril ao 3 

de Maio de 2019. Paro iso, contou co apoio do PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN da 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía 

de Arousa. 
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O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimar o comercio exterior galego e a 

internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base das 

empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados 

internacionais. 

 

 
Gracias a dito programa, CARTOGALICIA participou na VISITA FERIA DRONE SHOW LATIN 

AMERICA (BRASIL) para fomentar a súa internacionalización. Esta acción, tivo lugar dende o 21 

ao 28 de Xuño de 2019. Paro iso, contou co apoio do PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN da 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía 

de Arousa. 
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O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimar o comercio exterior galego e a 

internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base das 

empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados 

internacionais. 

 

 
Gracias a dito programa, CARTOGALICIA participou na FEIRA INTERGEO (STUTTGART) para 

fomentar a súa internacionalización. Esta acción, tivo lugar dende o 16 ao 19 de Setembro de 

2019. Paro iso, contou co apoio do PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN da Cámara Oficial de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa. 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Esta empresa participa nun proxecto de internacionalización, operación cofinanciada polo 

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, programa operativo FEDER Galicia 2014 – 2020. 

Como apoio ao proceso de internacionalización, CARTOGALICIA ten axuda concedida pola 

Xunta de Galicia a través do Igape cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional no marco do programa operativo Feder de Galicia 2014 – 2020, OT3. 

 

 
Conseguir un tecido empresarial máis competitivo. Unha maneira de facer Europa. 

 

 
O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimar o comercio exterior galego e a 

internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base das 

empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados 

internacionais. 

 

 
Gracias a dito programa, CARTOGALICIA participou na visita á FEIRA CES – Consumer 

Electronics Show (Las Vegas) para fomentar a súa internacionalización. Esta acción, tivo lugar 

dende o 6 ao 12 de Xaneiro de 2020. Paro iso, contou co apoio do PLAN INTERNACIONAL DE 

PROMOCIÓN da Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, 

Vigo y Vilagarcía de Arousa. 


