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Que dende a data do

parte do seu salario está incluído no orzamento elixible do proxecto con código IN854A 2018/

correspondente ao programa Industrias do futuro 4.0, financiado con cargo ás axudas convocadas pola Resolución do 21 de maio de
2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o
programa Industrias do futuro 4.0

(segunda convocatoria) orientado a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento

experimental e innovación centrados en tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0-Captación de
investimentos cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder
Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2018
Estas axudas están cofinanciadas no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, eixe 1 «Potenciar a investigación o
desenvolvemento tecnolóxico e a innovación », Prioridade de investimento 1.2 «O fomento do investimento empresarial en I+i, o
desenvolvemento de vínculos e sinerxías entre as empresas, os centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino
superior, en particular mediante o fomento do investimento no desenvolvemento de produtos e servizos, a transferencia de
tecnoloxía, a innovación social, a innovación ecolóxica, as aplicacións de servizo público, o estímulo da demanda, a interconexión en
rede, as agrupacións e a innovación aberta a través dunha especialización intelixente e mediante o apoio á investigación tecnolóxica
e aplicada, liñas piloto, accións de validación precoz dos produtos, capacidades de fabricación avanzada e primeira produción, en
particular, en tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de tecnoloxías polivalentes», Obxectivo específico: 1.2.1 «Impulso e
promoción de actividades de I+i lideradas por empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á
compra pública innovadora» e actuación CPSO 1.2.1.6 «Proxectos de investigación, desenvolvemento e innovación centrados en
tecnoloxías industriais innovadoras no marco da atracción do investimento privado para a posta en valor da I+D+i en Galicia».
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