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Investigo

Grupos de
Investigación

Business Factories

Préstamos IFIs

InnovaPeme

Re-acciona
Innovación

Consolida Biotech

DeseñaPeme

Talento Sénior

Unidades mixtas de
investigación

Apoio a proxectos
excelentes Neotec

Fondos de capital
risco

Bonos Innovapeme

Doutoramento
Industrial

Apoio á etapa
predoutoral

Apoio á etapa
posdoutoral

Oportunius

Creación de centros
de investigación
empresariais

Axudas para a contratación de investigadores e tecnólogos de ata 30
anos para a realización de actividades de I+D+i

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

BFAero, BFAuto e BFFood

Préstamos ás pemes galegas para fortalecer a súa capacidade
innovadora

Axudas para mellorar a capacidade innovadora de microempresas
e pemes a través de plans de innovación

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

Axudas a proxectos de desenvolvemento, innovación e investimento
para a consolidación empresarial de pemes do sector biotecnolóxico

Axudas para mellorar a capacidade innovadora das pemes a través da
incorporación do deseño no desenvolvemento de produtos e servizos

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

Financiamento das actividades de I+D desenvolvidas entre un
organismo de investigación e unha empresa

Financiamento a proxectos denegados por falta de crédito da
convocatoria Neotec 2021 do CDTI

Fondos para proxectos empresariais con marcado carácter innovador

Axudas para a contratacion de servizos externos que faciliten o
desenvolvemento dun proxecto de innovación ou a captación de
fondos en convocatorias de concurrencia así como o aproveitamento
dos beneficios fiscais á I+D+i

Axudas para a contratación de persoal titulado superior en empresas e
centros para a súa formación como doutores/as

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

Axudas para a contratación e formación de doutores/as para iniciar
a súa carreira investigadora

Contratación de investigadores excelentes posuidores dunha Grant do
European Research Council que desexen desenvolver a súa carreira en
Galicia

Axudas para a creación de centros de investigación promovidos por
empresas

Investigadores Centros de
coñecemento

Empresas Emprendedores
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