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“As microempresas e as pemes son o motor da economía 
europea ao impulsar a creación de emprego e o crecemento 
económico, ademáis de garantir a estabilidade social” 
 

Jean-Claude Juncker, 2020 

AS PEMES  



 

“En crises pasadas, as empresas que investiron en innovación 
obtiveron un crecemento e rendemento superiores despois da crise” 

 
Mackensy&Company, 2020 

Innovation in a crisis: Why it is more critical than ever 

O FUTURO 



 

O 20,8% das empresas españolas foron innovadoras no período  
2017-2019 fronte ao 20,0% do período 2016-2018.  
 
 
En Galicia o investimento das empresas en innovación acadou os 
760,2M€ tras  tres anos de intensos incrementos do gasto en innovación, 
de cada cen empresas con sede en Galicia, 20 investiron en innovación 
durante o periodo 2017-2019 (20,4%) en liña coa media estatal (20,8%). 
 

 

 

 

 

 

INNOVACIÓN EN GALICIA 



OBSTÁCULOS Á INNOVACIÓN 

OUTRAS 

PRIORIDADES 

CUSTOS 

ELEVADOS 
INCERTEZA DO 

MERCADO 

TAMAÑO 

EMPRESARIAL 

ACCESO A 

FINANCIAMENTO 
ACCESO AO 

TALENTO 



AS NOSAS VANTAXES 

 

Non se entende a innovación sen cooperación 
 

Galicia é a 2ª rexión con máis cooperación entre 

empresas para acometer proxectos de innovación 

 



PROGRAMA DE IMPULSO Á INNOVACIÓN NAS PEMES  
2021 - 2022 

14.663 

Empresas cun  

alto potencial 

innovador 

 

5 EIXOS  

10 actuacións de dinamización 

2 novos instrumentos de apoio 

 



 

 

Posta en marcha da iniciativa  
“Os camiños da innovación” 

 
Ferramenta de autodiagnóstico e 

coñecemento de oportunidades de 
innovación 

Ruta con 18 paradas 
en áreas non urbanas 

 

Visitaremos a 900 pemes  

EIXO 1.  
SERVIZOS CERCANOS E PERSONALIZADOS ÁS PEMES 



 

 

 

EIXO 2.  
IMPULSO ÁS REDES LOCAIS  DE INNOVACIÓN 

Colaboración cos axentes 
locais 

 
24 GDR e 8 GALP 

36 xornadas de difusión 
740 pemes 

10 talleres de innovación 
100 pemes 

Foros con empresas 
tractoras galegas 

 
10 grandes empresas 



  
 

EIXO 3.  
DIFUSIÓN E CAPACITACIÓN 

Formación en materia de innovación 
 
Boletín mensual con información práctica sobre a innovación 

260 pemes formadas para 
iniciar a posta en marcha da 

súa innovación 

Impacto en  
2.400 xestores de pemes 



 

Novos instrumentos que se sumarán aos existentes a partir de 2022 

Programa de Deseño 
 

Axudas para incorporar o 
deseño no desenvolvemento de 

produtos e servizos 

Aceleradora de comercialización 
 

Para que as pemes poidan levar a 
mercado os resultados da 

innovación 

EIXO 4.  
REFORZO DOS INSTRUMENTOS DE APOIO  Á ACTIVIDADE 

INNOVADORA 

3 millóns de euros en novas axudas ás pemes 



Estadística Tendencias 

EIXO 5.  
OBSERVATORIO DE INNOVACIÓN 

Coñecer as necesidades das pemes, adiantarnos e adaptarnos 

Mapa de 
axentes que 

poidan apoiar 
na innovación 



SEDE GAIN 

Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia 

Rúa Airas Nunes, s/n 

Santiago de Compostela 

Síguenos 

Facebook.es/Gain 

Twitter.es/Gain 

Youtube.es/Gain 

Linkedin.com/Gain 

gain.xunta.gal 

ganadores.gal 

 

Boletín Xoves I+D+i 

servizos.gain@xunta.gal 

+34 981 957 008 

http://gain.xunta.gal/artigos/193/boletins

