>
IMPULSANDO XUNTOS O
PROCESO DE CREACIÓN DE HUBs

Obxectivos da xornada >

gain.xunta.gal

Obxectivos
Continuar sensibilizando sobre a importancia dos Hubs de
Innovación Dixital
Consensuar e debatir sobre as estruturas máis axeitadas para a
nosa rexión e capacidades

Por qué:
É o momento de sumarse a esta iniciativa europea
Unha definición clara e un proceso compartido axudaranos a enfocar o traballo conxunto
(Xunta + Ecosistema)
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Por que os
Hubs de
Innovación
Dixital

>

Introdución rápida á cadea de innovación

gain.xunta.gal
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Capacidades tecnolóxicas
Implicacións
Básicas
Observadas

Conceptos de
Fabricación
Identificados

Proba de
Concepto
Desenvolta

Capacidade
de
Producción
en
Laboratorio

Producción de
compoñentes
en ambientes
relevantes

Produción
do sistema
en
ambientes
relevantes

Producción
En entornos
Representativos

Demostración
da liña piloto
Produción
a baixo
rendemento

Capacidade
para
produción a
pleno
rendemento

Pleno
rendemento,
fabricación
axustada
EN MARCHA

PROCESO

Prototipado
Produción
Introdución
Expansión no
Introdución
Prototipado
de pilotos
e
inicial
ao
Produción
Invención
Invención no laboratorio
NECESIDADE
mercado
inicial ao
no laboratorio demostración
de MANUFACTURING
pilotos e
e incubación
mercado
NECESIDADE
e incubación

PRODUTO

demostración

mercado

Capacidades produtivas
Principios
Básicos
Observadas

Conceptos de
Fabricación
Concepto
Identificados
Tecnolóxico
Formulado

Proba de
concepto
experimental

Validación
da
tecnloxía
en
laboratorio

Producción de
compoñentes
en ambientes
relevantes

Validación
da tecnoloxía
nun
ambiente
relevante

Demostración
nunha
contorna
relevante

Demostración
nunha
contorna
operativa

Sistema
complexo e
cualificado

Operacións
satisfactorias

Ciclo continuo > Cambio constante

gain.xunta.gal
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Prototipado no
laboratorio e incubación

Invención

NECESIDADE

Expansión no
mercado

Hub de
Innovación
Dixital

Produción de pilotos
e demostración

Introdución inicial ao
mercado

OS Hubs de
Innovación Dixital:
un modelo a
impulsar en
Galicia

>

Un modelo para Galicia> Definición

gain.xunta.gal
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Que é un Hub de Innovación Dixital
Un Hub de Innovación Dixital é unha ‘xanela única’ virtual
e/ou física a través da cual cualquera empresa pode acceder
ao apoio necesario para comprender as tecnoloxías dixitais
e como financiar/xerar as inversions necesarias para a súa
transformación dixital.
O elemento central dun Hub de Innovación Dixital é o
centro de competencias. A función específica dun Hub é a de
actuar como conector. O centro de competencias é,
normalmente, una infraestructura técnica 'hard', mentras que
o hub é unha infraestructura 'soft' prestadora de servizos ás
empresas.

Que fan os Hubs >
Obxectivos

gain.xunta.gal

Actividades

• Crean un ecosistema

Seminarios, visitas, conferencias

• Divulgan e conciencian

Boletíns, lobby, publicacións

• Forman e educan

Cursos, atraer institucións educativas, webinars

• Avalían o mercado permitindo

Análise de negocio, estudos de viabilidade, valoración da

identificar novas tecnoloxías
para as tractoras

propiedade intelectual

• Analizan tendencias

Estudo de previsións, análise de mercado

• Valoran produtos

“Voz do cliente”, desenvolvemento de negocio

• Aportan coñecemento disruptivo

Proxectos de I+D, consultaría

• Aportan infraestrutura

Infraestrutura para produción piloto, laboratorios, demostracion,
validación
Mercado dixital, sesións de innovación, acceso a financiamento

• Brokerage
• Potencian capacidades
• Gañar en tamaño e competitividade

Marketplace
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Un modelo para Galicia > Criterios
Deben ter
• Acceso (semi) aberto a novos clientes
• Acceso ao coñecemento orientado ao negocio
para apoiar á industria

• Enxeñaría financeira para apoiar a las PEMEs
• Vínculos formais con aceleradoras, inversores,
investigación

• Infraestrutura tecnolóxica, tanto a través dun
Centro de Competencia ou a marxe do hub

• Estrutura organizativa e sistema de
gobernanza claros

• Foco no desenvolvemento do ecosistema
• Punto de encontro con xanela única para
conectar clientes e servizos

gain.xunta.gal
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Sería moi positivo que tivesen
• Actividades de formación e vínculos con
institucións educativas

• Un programa de innovación estratéxico
contando cun asesor tecnolóxico

• Relacións formais con asociacións industriais,
administración

Apostando por un
modelo de DIH rexional

>

PROCESO DE CONSTITUCIÓN > Traballo
en Equipo

CONVOCATORIA E
ELECCION DE
PROXECTOS

MANIFESTACIÓNS
DE INTERESE

MAPEO
Encontros con máis

65 axentes de todo
o ecosistema de
innovación galego
para avanzar no
desenvolvemento
dos Hubs

11 manifestacións de
interese recibidas

APOIOS
INICIAIS
Apoio para o
financiamento de
actividades de
constitución do Hub,
formación e
mentoring

gain.xunta.gal

A través de
convocatoria en
concorrencia
competitiva.
Publicación: outubro
2018

APOIOS
FUTUROS
Canalizar a través do
Hub insrumentos
públicos de apoio
para a súa posta en
marcha
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Selección de proxectos > concorrencia
competitiva
Obxecto

Solicitantes

Selección de proxectos de
Hubs estratéxicos
aliñados coa RIS3 que
contarán co respaldo da
Administración Galega

As entidades que
respaldan o proxecto de
Hub deberán nomear un
coordinador que será o
responsable da solicitude

REQUISITOS
MINIMOS

Agrupación Hub: entidade
representantes da oferta,
demanda e transferencia +
empresa(s) tractora(s)

Ámbito rexional
Tecnoloxías disruptivas

gain.xunta.gal

SELECCIÓN
Dúas fases: oportunidade
de mellora das propostas
Valoracion global mínima
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Resto de instrumentos de apoio >
Convenio entre a xunta e o/s Hubs

Personalidade xuridica
Aquela a través da cal o Hub
decidira articularse (asociación,
fundación)

Aportación
Patrimonial
Ata un máximo de
200.000 euros para a
subvención de
actividades preparatorias

gain.xunta.gal

Aportación en
especie
Mentorización e
tutelaxe durante o
ano 2019
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Posta en marcha do HUB> Apoios futuros
Financiamento
estrutural

gain.xunta.gal
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Financiamento en base á actividade desenvolta polo Hub.

Tres eixos nos que se vai articular:
Financiamento
proxectos I+D+i
Financiamento de
servizos para PEMEs
prestados polo Hub
Por exemplo, a través de
bonos

Un dos seus posibles
esquemas podería ser
financiamento en cascada

Financiamento de
infraestruturas en I+D para
o Hub

01
02

03

Mesmo encaixe que a
convocatoria de infraestruturas
para centros tecnolóxicos

Un modelo para Galicia >

gain.xunta.gal

Os Hubs: nin branco nin negro
Factor
Localización física total

Localización

Rede virtual

Rexional

Foco no mercado

Internacional

Da investigación ao escalado inicial

Foco na innovación

Produción piloto

Semiaberto, tras negociación

Apertura

Totalmente aberto

Liderada pola industria

Gobernanza

Liderada pola investigación

Totalmente comercial

Financiamento

Cofinanciación pública a longo prazo

Grandes empresas

Clientes obxectivo

PEMEs

Entidade legal

Institucionalización

Consorcio de socios

Confidencialidade

Dereitos de propiedade
intelectual

Dereitos de propiedade intelectual
propios e licenciamento
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Traballando xuntos > talleres
preparacion de proxectos

Talleres de
preparación
NOVEMBRO 2018

gain.xunta.gal
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1 . Hubs de Innovación Dixital: Aspectos clave e
boas prácticas
2. Plans de negocio
3. Aspectos prácticos sobre os Hubs de Innovación
Dixital: requisitos legais, financiamento, etc

Contarán coa presenza de expertos internacionais e
nacionais
Consistirá nunha actividade formativa que axude á
preparación das propostas

Esquema de apoios galegos aos
Hubs de Innovación Dixital

>

gain.xunta.gal
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CONSTITUCIÓN
FORMAL DO HUB

FORMALIZACIÓN:
1 CONVENIO / HUB
COA ENTIDADE
XURÍDICA

Concorrencia competitiva
Ámbitos temáticos RIS3
Avaliación externa e
interna (GAIN/IGAPE)

Convocatoria de
Selección

(En concesión de axuda
directa)

Proxectos Hub
Seleccionados
(1/2)

- impartidos por expertos
(Comisión, TNO, …)
- Contidos: cuestións críticas:
Gobernanza, modelo económico…
- a valorar: posibles intercambios

2018

CONVENIOS
formalizados

FINANCIAMENTO A
PROXECTOS DE I+D+i
AUTOSOSTIBLES
BONOS (PEMEs)

Objeto: execución
actividades iniciais
- Axuda máxima:
200.000€/convenio
(minimis)
- Control por expertos
externos
- Mentorización e tutelaxe

2019

FINANCIAMENTO ESTRUTURAL

2020 EN ADELANTE

FINANCIAMENTO / ACTIVIDADE

Contáctanos>

gain.xunta.gal

Dirección
Rúa Airas Nunes, S/N
(Conxo), 15702
Santiago de Compostela

Síguenos
Facebook.es/axenciaGAIN/
Twitter.es/axenciaGAIN

gain@xunta.gal
http://gain.xunta.gal
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Moitas grazas

>

