MAPA DE APOIOS Á INNOVACIÓN EN GALICIA
Axencia Galega de Innovación

Axencia Galega de Innovación
Ten como obxectivo promover e vertebrar as políticas de
innovación, así como apoiar e impulsar o crecemento e a
competitividade das empresas galegas, a través da posta en
marcha de estratexias eficaces e programas de innovación.
Acompaña aos axentes do sistema galego de innovación en
todas as fases do proceso innovador, dende que nace unha idea
ata que chega un produto ou servizo ao mercado.

A RIS3 DE GALICIA E O NOVO PERÍODO
2014-2020

http://www.ris3galicia.es

Balance RIS3 2014-2016
A Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3) permiteu
mobilizar 786 millóns de euros, dos que 429 millóns foron de fondos
públicos.
•

Concedéndose 1700 axudas.

•

O 48% do montante das axudas recibidas por empresas destináronse a
PEMES
•

O gasto en I+D sobre o PIB (Datos INE) no periodo 2013-2015 en Galicia
medrou un +2,29% mentres que no conxunto do Estado descendeu
-3,93%.
•

Galicia triplicou a porcentaxe de proxectos que lideramos e duplicou
os fondos conseguidos en H2020 respecto do VII Programa Cadro
(48,6M€).
•

MAPA DE APOIOS Á INNOVACIÓN EN GALICIA 2017
O Mapa de apoios á innovación amosa todos os instrumentos e liñas de axuda que
GAIN promove e pon en marcha no ano 2017, enmarcados en cada un dos
programas marco da RIS3, e identificando o tipo de destinatarios ou fase do proceso
innovador para o que están definidos.
Cada instrumento ou liña de axuda desenvólvese na súa correspondente
convocatoria, convenio ou regulación específica, polo que poden ampliar
información de cada un consultando a web de GAIN (gain.xunta.gal) ou solicitando
o noso servizo de asesoramento no enderezo de correo electrónico
servizos.gain@xunta.gal

Promovemos instrumentos de apoio destinados a cada un dos axentes que integran o
Sistema Galego de Innovación, xa que a aportación de cada un deles é fundamental
para construír o noso futuro:

Apoiamos a estos axentes ao longo de todo o proceso innovador, partindo da
investigación e o seu desenvolvemento, ata chegar á transferencia ao mercado, a
comercialización e a internacionalización:

PROGRAMA GALICIA TRANSFIRE

1. Investigadores e Organismos de Investigación

2

3

4

Formación Predoutoral
Convocatoria conxunta coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria.
Dirixida á contratación de persoal nas súas etapas iniciais para a súa
formación como doutores e para a adquisición das habilidades propias do
persoal investigador. Estas axudas permiten a realización de estadías no
estranxeiro que melloren a súa formación e posibiliten a obtención da
mención de doutora ou doutor internacional.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario

Fondo perdido

- Universidades do SUG

PUBLICACIÓN

DOG 9/06/2017

- Organismos públicos de investigación
de Galicia.
- Fundaciones de investigación sanitaria
de Galicia
- Centros do CSIC e IEO radicados en
Galicia.

1. Investigadores e Organismos de Investigación

2

3

4

Formación Posdoutoral
Convocatoria conxunta coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Destinada á incorporación de doutores ao sistema de I+D+i galego. Na súa primeira etapa
fomenta a mobilidade internacional co fin de mellorar a súa formación para, con
posterioridade, posibilitar a continuidade da súa traxectoria investigadora na Comunidade
Autónoma de Galicia.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario
- Universidades do SUG

Fondo perdido

- Organismos públicos de investigación
de Galicia.

PUBLICACIÓN

DOG 27/04/2017

- Fundaciones de investigación sanitaria
de Galicia
- Centros do CSIC e IEO radicados en
Galicia.

1. Investigadores e Organismos de Investigación

2

3

Consolidación e estruturación de unidades de investigación
competitivas en OPIs:
TIPO DE AXUDA
Grupos de referencia competitiva

Apoio a grupos de investigación que pola súa produción científica e a
súa actividade de I+D constitúan unha referencia do Sistema Galego de
I+D+i.

Fondo Perdido

Grupos de potencial crecemento

Apoio para a consolidación de grupos de investigación que pola súa
produción científica e a súa actividade de I+D amosan potencial de
crecemento para converterse en grupos de referencia do Sistema
Galego de I+D+i.

PUBLICACIÓN

19/05/2017

Redes de investigación
Apoio a grupos de investigación para o desenvolvemento dun plan de
actuacións en rede que permita conformar novas capacidades científicas
e abordar con maior efectividade novos obxectivos en investigación.

Proxectos de persoal investigador con traxectoria excelente
Axudas para a realización de proxectos de investigación a investigadores e
investigadoras individuais que, contando cunha traxectoria excelente en
formación, teñan que afianzar unha liña de traballo baseada en proxectos
de alto impacto fundamentalmente nos ámbitos nacional e internacional.

Convocatoria conxunta coa Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Beneficiario

4

1. Investigadores e Organismos de Investigación

2

3

4

Consolidación e estruturación en Centros
Tecnolóxicos de Galicia
Destinada ao apoio estratéxico a centros tecnolóxicos co fin de incentivar a
transferencia de resultados da investigación, do coñecemento e das capacidades
tecnolóxicas dos centros ao mercado.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario
Centros Tecnolóxicos
consolidados de Galicia

Fondo perdido
PUBLICACIÓN

DOG 7/06/2017

1. Investigadores e Organismos de Investigación

2

3

4

Programa IGNICIA (Proba Concepto)
Destinado a apoiar a valorización e transferencia dos resultados de investigación ao
mercado, a través do financiamento da súa Proba de Concepto.
Baseado no modelo do Fondo de Ciencia da Fundación Barrié.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario

-Plan

de desenvolvemento e
comercialización.
- Aportación patrimonial
onerosa.

- Grupos de investigación Universidades

PUBLICACIÓN

- Fundacións hospitalarias
- CSIC en Galicia
- Centros Tecnolóxicos

Acceso directo
aberto todo o ano

1. Investigadores e Organismos de Investigación

2

3

4

Investimentos en equipamentos de I+D para
centros de xeración de coñecemento
Construción e mellora de infraestruturas de investigación orientadas ao desenvolvemento
de liñas de I+D+i estratéxicas no marco da RIS3 Galicia. Estas infraestructuras estarán
orientadas á transferencia ao mercado e á mellora da excelencia do centro, estando a
axuda ligada á obtención de resultados nestes ámbitos.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario

Subvención
PREVISIÓN DE
PUBLICACIÓN

Setembro

Centros tecnolóxicos e centros de
apoio a innovación tecnolóxica
inscritos no rexistro publico
estatal

1

2. Para Empresas e Organismos de Investigación

3

4

Civil UAVs Initiative. Programa de solucións.
Polo tecnolóxico e industrial de Rozas mobiliza 150M€.
Convenio co Ministerio de Economía por importe de 24M€ para Programa de solucións.
Promover a utilización de UAVs no ámbito civil e, especialmente, na mellora dos servizos
públicos mediante procedementos de CPTi e CPP para a contratación de solucións
concretas baseadas nos UAVs, que dean resposta aos retos tecnolóxicos identificados polos
departamentos da Xunta de Galicia. Está previsto publicar próximamente sete licitacións.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario

CPTi + CPP

- Empresas

PREVISIÓN DE
PUBLICACIÓN

3T 2017

- Centros de coñecemento

PROGRAMA PEME INNOVA

1

2

3. Para Empresas

4

Programa CONECTA PEME
Destinado a fomentar a cooperación entre as pemes e os demais axentes do sistema
rexional de innovación a través do apoio a proxectos de investigación e innovación
orientados ao mercado e aliñados cos retos e prioridades identificados na RIS3 para
Galicia.
Proxectos desde 0,5M€ ata 1,5M€.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario

Fondo perdido

Agrupacións de empresas
PREVISIÓN
PUBLICACIÓN

DECEMBRO 2017

con centro de traballo
en Galicia.

1

2

3. Para Empresas

4

Plans de Innovación
Destinados a apoiar a aquelas empresas que desexarían dar un salto cualitativo e
apostar pola innovación dun xeito máis estable.
A través do desenvolvemento de Plans de I+D+i, que permitan o fortalecemento
naquelas áreas que sexan relevantes para a sistematización dos procesos de
innovación da empresa e axuden a dar cumprimento aos retos e prioridades da RIS3.
Pemes: 150000-300000€
Micropemes: 100000-200000€

Beneficiario

TIPO DE AXUDA
Fondo perdido
Capital risco

PREVISIÓN DE
PUBLICACIÓN

Xuño 2017

Microempresas e pemes
galegas ou con
centro de traballo
en Galicia

1

2

3. Para Empresas

4

Préstamos para a innovación
Destinados ao financiamento de proxectos de desenvolvemento, comercialización e
internacionalización da innovación que, polas súas características, se califican con nivel
de risco superior e non poidan acceder ao financiamento desexado ou acceden en
condicións demasiado onerosas.
Instrumento financieiro Feder 2014-2020.

TIPO DE AXUDA
Préstamo bonificado
xestionado a través de
IGAPE

Beneficiario

PREVISIÓN DE
PUBLICACIÓN

Setembro 2017

Pemes galegas
ou con centro de traballo
en Galicia

1

2

3. Para Empresas

4

Fondos capital risco:
Xesinnova
Dirixido a apoiar iniciativas empresariais con innovación de produtos/servizos e/ou
procesos (non necesariamente tecnolóxicos).

TIPO DE APOIO

Intensidade máxima
Segundo

Capital Risco

Plan de proxecto
PUBLICACIÓN

Abierto todo el año

1

2

3. Para Empresas

4

Fondos capital risco:
Fondo Tecnolóxico “I2C”

Dirixido a proxectos empresariais cun marcado carácter innovador disruptivo, con especial
atención aos que resulten da potencial valorización do coñecemento xerado polos diferentes
axentes do sistema galego de I+D+i.
Obxectivo: Creación e desenvolvemento de empresas capaces de liderar o crecemento dun
sector tecnolóxico en Galicia.

TIPO DE APOIO

Intensidade máxima
Segundo

Capital Risco

Plan de proxecto
PUBLICACIÓN

Aberto todo o ano

PROGRAMA INNOVA EN GALICIA

1

2.Para Empresas e Organismos de Investigación

3

4

Unidades Mixtas
Incentivar a creación, posta en marcha e consolidación de unidades mixtas de investigación.
As unidades mixtas concíbense como un instrumento favorecedor da cooperación entre os
organismos de investigación de Galicia e o tecido empresarial para desenvolver de forma
conxunta e coordinada actividades de investigación, innovación e desenvolvemento aliñadas
por retos estratéxicos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario

Fondo perdido

Agrupación entre
un organismo de
investigación de
Galicia e unha
empresa

PUBLICACIÓN

8/06/2017

1

2

3. Para Empress e organismos de investigación

4

Iniciativa Captación de investimentos Industria 4.0
A través desta iniciativa defínese un proceso de consulta ao mercado para coñecer
potenciais proxectos tractores para a renovación do tecido industrial de Galicia cara un
novo modelo industrial baseado na innovación. Busca desenvolver en Galicia proxectos
ambiciosos cun alto compoñente innovador e estratéxicos a nivel europeo, liderados por
grandes e medianas empresas, e cun alto impacto, tanto tecnolóxico como
socioeconómico.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario

Fondo perdido

Medianas e grandes empresas.
Posibilidade de cooperación con
organismos de investigación

Conv. 2016
Probable conv. 2017

PROGRAMA EMPRENDEMENTO INNOVADOR E
TALENTO

1

2. Para Empresas e Organismos de Investigación

3

4

Programa Principia
Destinado a favorecer a carreira profesional dos técnicos así como estimular a demanda
no sector público e privado de persoal suficientemente preparado en actividades de I+D+i.
Axudas de 10000 euros para a contratación de tecnólogos por un periodo mínimo dun
ano. Os contratos poden estar formalizados dende o 1 de xaneiro de 2017.

TIPO DE AXUDA

Beneficiarios

Fondo perdido

-

Empresas galegas

o con centro de traballo en Galicia.

PREVISIÓN DE
PUBLICACIÓN

-

Organismos de investigación

(públicos ou privados) en Galicia.

Xuño 2017

1. Investigadores e Organismos de Investigación

2

3

4

Programa OPORTUNIUS
Programa específico para a xeración, retención, recuperación e captación de talento
científico e innovador de excelencia. En sinerxia e complementariedade ao programa
ERC (European Research Council).

TIPO DE AXUDA
-Contrato
-Apoio

Beneficiario

laboral.

Investigadores excelentes
que queiran desenvolver a súa

económico a finalistas

ERC.
- Apoio na presentación
propostas ERC

PUBLICACIÓN

Aberta todo o ano

carreira investigadora
en Galicia

1

2.Para Empresas e Organismos de Investigación

3

4

Nova liña de apoio ao talento
Destinado a incentivar a contratación de persoal investigador de alta cualificación e
excelencia para o desenvolvemento de proxectos de I+D+i en Galicia.
Co fin de reter e atraer o talento en empresas e organismos da nosa comunidade.

TIPO DE AXUDA

Beneficiario

Fondo perdido

-

Empresas galegas

ou con centro de traballo en Galicia.

PUBLICACIÓN

-

Organismos de investigación

(públicos ou privados) en Galicia.

Finais 2017

1

2

3

4. Para Emprendedores

Rede galega de aceleradoras de innovación
Ferrol

A Coruña

Lugo
Santiago de
Compostela

Vigo
Nigrán

Ourense

1

2

3

4. Para Emprendedores

Especialización da Red galega de aceleradoras de innovació
PROGRAMA ACELERACIÓN

ÁMBITO/TEMÁTICA

ViaGalicia

Todos os ámbitos

Agrobiotech Innovación

Biotecnoloxía- Agroalimentario- Biomasa

Avalanza StartUp

Fintech/Diversificación/Mpdernización

Galicia Open Future

Industria 4.0

Logistics Tech Accelerator

Mellora da competitividade industrial: Loxística/transporte

Innovación Océano Azul 4.0

Diversificación/Modernización sector marítimo e naval

Conector Galicia

Dixitalización, impulso da economía do coñecemento

Business Factory Auto

Automoción

Zarpamos

Biotech/Healthtech

Senda Startup

Socio Sanitario/TIC-IOT

Vodafone Conneting for Good Galicia

Emprendemento social

1

2

3

4. Para Emprendedores

Fondo de capital risco:
Galicia Iniciativas
Emprendedoras (GIE)
Dirixido a fomentar o espírito emprendedor co apoio financeiro das iniciativas dos
emprendedores.

TIPO DE APOIO

Intensidad máxima
Según

Capital Risco

Plan de proyecto
PUBLICACIÓN

Aberto todo o ano

Moitas grazas

Máis información:
gain.xunta.es

