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Máis información

@axenciaGAIN          @axenciaGAIN
www.linkedin.com/Company/gain-axencia-galega-de-innovación

https://vimeo.com/axenciagain

Axencia Galega de Innovación
Rúa Airas Nunes, s/n

Santiago de Compostela

Contactar vía teléfono ou mail:
Teléfono: 981 957 008

servizos.gain@xunta.gal

MAPA DE APOIOS gain 2021
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Apoios específi cos Covid-19 dirixidos a impulsar a reactivación de Galicia.
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PROGRAMA APOIOS
PERSOAL

INVESTIGADOR
CENTROS DE 

COÑECEMENTO EMPRESAS PERSOAS
EMPRENDEDORAS

TRIMESTRE /
CONVOCATORIA

TALENTO PRINCIPIA Contratación de persoal  tecnólogo de ata 35 anos para a realización de actividades de I+D+i 
TALENTO SÉNIOR Contratación de persoal de alta cualifi cación para  a realización de actividades de I+D+i 

OPORTUNIUS Contratación de persoal investigador excelente benefi ciario dunha axuda 
do programa do European Research Council – ERC    

IGNICIA TRANSFERENCIA DE 
COÑECEMENNTO

Mellorar os procesos ligados á identifi cación, valorización 
e comercialización de resultados de investigación                 

DOUTORAMENTO INDUSTRIAL Axudas para fomentar a transferencia de coñecemento e tecnoloxías e 
a mobilidade do persoal investigador da academia á empresa 

APOIO Á ETAPA PREDOUTORAL Axudas para a contratación de persoal titulado superior para 
a súa formación como persoal doutor 

APOIO Á ETAPA POSDOUTORAL Axudas para a contratación de persoal doutor para incentivar a súa carreira investigadora 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Axudas para consolidar os grupos de investigación máis competitivos
 do Sistema galego de I+D+i   

EMPRENDEMENTO 
INNOVADOR BUSINESS FACTORY Apoio ao emprendemento innovador     

FINANCIAMENTO PRÉSTAMOS IFI INNOVA Préstamos ás pemes galegas para fortalecer a súa capacidade innovadora    
FONDOS DE CAPITAL RISCO Fondos para proxectos con marcado carácter innovador    

INNOVACIÓN 
EMPRESARIAL

INNOVA PEME Plans para mellorar a capacidade innovadora de micropemes e pemes 

DESEÑO PARA A INNOVACIÓN Axudas para a incorporación do deseño en empresas especialmente pemes 
como instrumento de innovación e competitividade 

CONECTA HUBS Proxectos en colaboración nas áreas estratéxicas dos Hubs galegos de Innovación Dixital 
  CONECTA HUBS LIÑA 
  COVID-19

Proxectos en colaboración nas áreas estratéxicas dos 
Hubs Galegos de Innovación Dixital: líña Covid-19 

BONOS HUBS Axudas ás pemes para o fi nanciamento de servizos dos Hubs Galegos de Innovación Dixital 

RE_ACCIONA INNOVACIÓN Servizos avanzados a empresas para a mellora da súa competitividade 
a través da innovación    

APOIO Á PARTICIPACIÓN 
EN H2020

Axudas para o apoio á preparación de propostas e desenvolvemento de proxectos 
presentados ao Programa Horizonte 2020 (Selo de excelencia)    


