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BENEFICIARIOS

INSTRUMENTO
AXUDA

PROGRAMA GALICIA TRANSFIRE
Apoio á transferencia do coñecemento 
ao mercado

Apoio ás pemes innovadoras
PROGRAMA PEME INNOVA

Mobilización e atracción de capital 
privado

PROGRAMA INNOVA EN GALICIA

Fomento do emprendemento  
innovador e o talento

PROGRAMA EMPRENDEMENTO 
INNOVADOR

PROGRAMA
RIS3 GALICIA

Apoio á etapa predoutoral

Apoio á etapa posdoutoral

INVESTIGADORES

Grupos de investigación

Contratos programa para 
organismos de investigación

Contratos programa para centros 
tecnolóxicos

Investimentos en equipamentos de 
I+D para centros tecnolóxicos

Innova Peme

Principia

Aceleradoras de innovación e 
Business Factories

Talento Sénior

Fomento de vocacións científico 
tecnolóxicas

Oportunius

Axudas para a contratación de persoal titulado superior para a súa 
formación como doutores/as

Axudas para a contratación de doutores/as para incentivar a súa carreira 
investigadora

Axudas para consolidar, estruturar e especializar aos grupos de 
investigación máis competitivos do Sistema galego de I+D+i

Axudas dirixidas aos centros de coñecemento recoñecidos dentro do 
sistema galego de I+D+i

Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación 
competitivas nos centros tecnolóxicos e de apoio á innovación de Galicia

Axudas para a adquisición de infraestruturas de alta calidade e de carácter 
aberto e compartido para mellorar a excelencia científica e a transferencia 
dos centros tecnolóxicos e de apoio á innovación de Galicia

Axudas para fortalecer a competividade das pemes galegas a través da 
mellora da súa capacidade innovadora

Fábrica Intelixente

Préstamos para a innovación (IFI)

Fondos de capital risco en 
innovación

Apoio á participación en H2020

Axudas para o desenvolvemento de grandes proxectos empresariais de 
I+D+i de carácter estratéxico, centrados no desenvolvemento de 
tecnoloxías industriais clave

Préstamos ás pemes galegas para o financiamento de novos proxectos 
innovadores que fortalezan a súa competitividade

Fondos para o financiamento de proxectos empresariais de marcado 
carácter innovador, mediante a participación no seu capital social ou a 
través de préstamos participativos

Axudas para o fomento da participación dos axentes galegos no programa 
europeo Horizonte 2020

Contratación de rapaces e rapazas para a realización de actividades de 
I+D+i

Convocatorias de proxectos innovadores para a súa incubación ou 
aceleración

Contratación de persoal de alta cualificación para a realización de 
actividades de I+D+i

Actividades de fomento das vocacións científico-tecnolóxicas para mozos e 
mozas

Contratación de investigadores ERC que desexen desenvolver 
a súa carreira en Galicia
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http://gain.xunta.gal/artigos/369/ayudas+apoyo+etapa+predoctoral
http://gain.xunta.gal/artigos/368/consolidacion+estructuracion+unidades+investigacion+competitivas+otras+acciones+fomento
http://gain.xunta.gal/artigos/379/InnovaPEME2019
http://gain.xunta.gal/artigos/367/programa+industrias+futuro+4
http://gain.xunta.gal/artigos/288/prestamos+ifi+innova
http://www.xesgalicia.gal/es/funds
http://gain.xunta.gal/artigos/366/programa+principia+2019
http://gain.xunta.gal/artigos/370/red+gallega+aceleradoras
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