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Ignicia - Proba de
concepto

Misións RIS3

Apoio á etapa
predoutoral

Axudas para completar
a etapa de formación
postdoutoral

Doutoramento
Industrial

Investigo **

Infraestruturas de
centros tecnolóxicos

Programa de apoios
para fomentar as
sinerxías con Horizonte
Europa

InnovaPeme e
DeseñaPeme

Fábrica Intelixente
e Sostible

Axudas a etapa
postdoutoral

Grupos de investigación

Recuperación de
proxectos nacionais
excelentes (Ex. Neotec)

ConectaPeme

Aceleradoras

Fondos de Capital
Risco

Bonos de innovación

Apoio para o desenvolvemento de aplicacións comerciais das
investigacións xeradas nos centros de coñecemento galegos,
a través de acordos de licencias ou a creación de spinoffs

Financiamento de proxectos transformadores e de impacto en cadeas
de valor estratéxicas a través da colaboración e a transferencia entre
os diferentes axentes do ecosistema galego de I+D+i

Contratación de persoal titulado superior para a súa formación de
doutoramento

Axudas para completar a formación das persoas investigadoras co grao
de doutor que xa contaron co apoio inicial para comezar a súa carreira

Axudas para o desenvolvemento de teses de doutoramento
no entorno empresarial

Contratación de mozos e mozas para desenvolver e xestionar actividades
de I+D+i tanto en empresas como en organismos de investigación

Axudas para o fortalecemento das capacidades dos centros tecnolóxicos
galegos mediante o apoio ao investimento en infraestruturas e equipamento

Apoios para fomentar as sinerxías cos fondos europeos dedicados á I+D+i

Apoio a proxectos de I+D+i de empresas de carácter estratéxico
para o tecido industrial galego

Contratación e formación de persoas investigadoras co grao de doutor
para iniciar a súa carreira investigadora

Axudas para apoiar aos grupos de investigación do Sistema Galego de I+D+i

Axudas a proxectos presentados a convocactorias nacionais de I+D+i
que contaran con boa avaliación pero que non obtiveron financiamento

Axudas para o financiamento de procesos de I+D+i en colaboración
entre pemes e os demais axentes do ecosistema de innovación

Aceleración cara ao emprendemento no marco da Rede Galega
de Aceleradoras de innovación, dando continuidade aos programas
Business Factories (BFAero, BFAuto, BFFood e BFMedicines)

Fondo Galicia Innova Tech
Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras

Axudas ás pemes para a contratación de servizos profesionais
externos relacionados coa xestión da innovación

Apoio para mellorar a capacidade de innovación e a incorporación
do deseño estratéxico nos procesos empresariais

Persoas
investigadoras

Centros de
coñecemento

Gran
EmpresaPemes Persoas

emprendedoras

BENEFICIARIOSAPOIOSINSTRUMENTOPROGRAMA PRAZOS CONVOCATORIA

INNOVA E
EMPRENDE
Pemes como
tractoras da
innovación

COMPLETA
E TRANSFIRE
Colaboración de todo
o ecosistema para
acadar unha I+D+i
transformadora

PERSOAS
Xeración, retención e
atracción de talento

POSICIONA
Ecosistema
galego de
innovación aberto
ao exterior

INTEGRA
Consolidación da
oferta de I+D+i

Trimestre

1º 2º 3º 4º

*Datas estimadas de publicación**Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade


