#seguimosadiante

innovación
PERSOAL
INVESTIGADOR

APOIOS
TALENTO

EMPRENDEMENTO
INNOVADOR
FINANCIAMENTO

INNOVACIÓN
EMPRESARIAL

CENTROS DE
COÑECEMENTO

EMPRESAS

PERSOAS
EMPRENDEDORAS

CONVOCATORIAS

Principia

Contratación de persoal tecnólogo de ata 35 anos para a realización de actividades de I+D+i
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Talento Sénior

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

Contratación de persoal investigador excelente beneficiario dunha
axuda
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Doutoramento Industrial

Axudas para fomentar a transferencia de coñecemento e tecnoloxías
e a mobilidade de persoal investigador da academia á empresa
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Apoio á etapa predoutoral

Axudas para a contratación de persoal titulado
superior para a súa formación como persoal doutor
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Apoio á etapa posdoutoral

Axudas para a contratación de persoal doutor para incentivar a súa carreira investigadora
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Grupos de Investigación

Axudas para consolidar os grupos de investigación máis competitivos
do Sistema galego de I+D+i
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Ignicia. Transferencia de coñecemento Mellorar os procesos ligados á identificación, valorización
e comercialización de resultados de investigación
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Aceleradoras de Innovación e
Business Factories

Apoio ao emprendemento innovador
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Préstamos IFI Innova

Préstamos ás pemes galegas para fortalecer a súa capacidade innovadora
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Fondos de capital risco

Fondos para proxectos con marcado carácter innovador
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Innova Peme

Plans para mellorar a capacidade innovadora de micropemes e pemes
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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 : liña Covid-19
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Bonos Hubs

Axudas ás pemes para o financiamento de servizos dos Hubs Galegos de Innovación Dixital

Reacciona Innovación

Servizos avanzados a empresas para a mellora da súa competitividade
a traves 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)
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www.linkedIn.com/company/gainaxencia-galega-de-innovacion
https:://vimeo.com/axenciaGAIN

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

R. Airas Nunes, s/n
Santiago de Compostela
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981 957 008
servizos.gain@xunga.gal

