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

CAPTACIÓN E RETENCIÓN DE TALENTO

2021
talento sénior



Empresas galegas e/ou 
con centro de traballo en 
Galicia.

Organismos de investigación 
(públicos non universitarios ou 

privados) con centro de 
traballo en Galicia.

Este programa ten entre os seus 
obxectivos a atracción e retorno de 
investigadores doutores ou profesionais 
de alta cualificación con máis de 5 anos 
de experiencia para desenvolver a súa 
carreira en empresas e centros de 
investigación, así como estimular a 
demanda no sector público e privado de 
profesionais de alta cualificación para 
acometer proxectos de I+D+i en Galicia.

Descrición / Obxectivos

Beneficiarios

O persoal de alta cualificación que se contrate (a selección será determinada únicamente pola entidade 
beneficiaria) debe cumprir os seguientes requisitos:

Ter titulación universitaria e experiencia profesional demostrable na área de I+D+i de máis de 5 
anos.

Non ter sido contratado pola entidade beneficiaria da axuda con anterioridade ao 1 de xaneiro do 2021.

Os beneficiarios poden ter calquera nacioinalidade.

A retribución anual bruta a percibir por cada persoa contratada deberá figurar no contrato de maneira 
expresa e non poderá ser inferior  a 40.000€ brutos.

Máximo  2 contratos por entidade.

A codición de retorno e atracción primarase con un 25% na valoración as contratacións de perfiles 
profesionais daquelas solicitudes qeu aleguen e acrediten condición de retorno a Galicia do persoal de 
alta cualificación.

Requisitos específicos da axuda:

Tipo de convocatoria: Convocatoria en 
réxime de concorrencia competitiva

Tipo de apoio: Axuda a fondo perdido
Incentivo: Os incentivos á contratación 

variarán entre o 40% ata o 60% en función 
do tipo de beneficiario e da retribución bruta 

do persoal de alta cualificación por cada 
contrato indefinido ou temporal de duración 

igual ou superior de 3 anos
Orzamento total: 960.000€

Alcance previsto: 14 contratos

Intensidade da axuda



gain.xunta.gal Axencia Galega de Innovación
Rúa Airas Nunes s/n, 15702
Santiago de Compostela

Mais información

Organismo xestor: Axencia Galega de Innovación

Tipo de convocatoria: Convocatoria en réxime de concorrencia competitiva

Tipo de apoio: Axuda a fondo perdido

Código do procedemento: IN858A

Data de publicación DOG: 15/03/2021

Prazo de presentación de solicitudes:16/03/2021-18/05/2021
Presentación de solicitudes: sede.xunta.gal

981 957 000

981 957 012centros.gain@xunta.gal

36
Nº contratos
formalizados

23
Nº entidades 
beneficiarias

66,5%
Contratos asignados

a empresas

33,5%
Contratos asignados

a centros tecnolóxicos
e de coñecemento

72%
Nº contratos
indefinidos

Principais indicadores do Programa Talento Sénior (2018-2020)

Non poderán ser befeficiarios as entidades que presenten perfiles que xa foron financiados en algunha 
das convocatorias anteriores de Programa Talento Sénior.

Os contratos deberán ser dunha duración mínima de 3 anos a tempo completo.

Principais novidades da convocatoria 2021

gain.xunta.gal


Axencia Galega de Innovación
Rúa Airas Nunes s/n

Santiago de Compostela

Contactar vía teléfono ou mail:
981 957 000

centros.gain@xunta.gal

@axenciaGAIN

@axenciaGAIN

www.linkedin.com/company/gain-axencia-galega-de-innovación

www.vimeo.com/axenciagain

Mais información

gain.xunta.gal ceei.xunta.gal

https://gl-es.facebook.com/axenciaGAIN
http://twitter.com/#!/axenciaGAIN
https://www.linkedin.com/company/gain-axencia-galega-de-innovaci%C3%B3n
https://vimeo.com/axenciagain
centros.gain@xunta.gal
gain.xunta.gal
ceei.xunta.gal

	2021 03 12 DOU TALENTO 2021 - pag1.pdf
	2021 03 12 DOU TALENTO 2021 - pag2.pdf
	2021 03 12 DOU TALENTO 2021 - pag3.pdf



