2

3

CONSELLERÍA DE
PROMOCIÓN DE
EMPLEO E
IGUALDADE

CONSELLERÍA DE
PROMOCIÓN DE
EMPLEO E
IGUALDADE

COMPETITIVIDADE / REACCIONA

(prazo:
ata 8 de abril)

> Pemes e autónomos con máis de tres efectivos (empregados e
socios traballadores)
Ata 90 %
axuda

> Concorrencia competitiva, réxime de mínimis
> Servizos de mellora da competitividade empresarial:
> Desenvolvemento estratéxico
> Profesionalización
> Innovación
> Adopción de solucións de dixitalización
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COMPETITIVIDADE / DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0
Previsión investimentos mobilizados
(previsión
2º trimestre)

50 %
axuda

> Pemes ou agrupacións de empresas: proxectos individuais ou

colectivos
> Implantación de solucións para o soporte dixital de

procesos dunha empresa ou para proxectos de
interconexión dixital de procesos entre dúas ou máis empresas
> Investimentos materiais e inmateriais (equipamento informático,
software, colaboracións externas . . .)
> Axuda ata o 50%
(NOTA: previsión condicións 2022)
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COMPETITIVIDADE / OBRADOIROS DIXITALIZACIÓN

(previsión
2º trimestre)

> Espazos de encontro entre empresas para explorar solucións tecnolóxicas e
vías de colaboración que dean lugar a proxectos de implementación de
ferramentas dixitais colaborativas sectoriais
100 %
axuda

> Organismos intermedios de carácter empresarial: asociacións,

clústers, centros tecnolóxicos
> Gastos de colaboracións externas e de persoal do organismo
directamente relacionados coa execución do proxecto
> Subvención

(NOTA: previsión condicións 2022)
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COMPETITIVIDADE / ECONOMIA CIRCULAR
Nova liña: Proxectos para o desenvolvemento da economía circular

(previsión
2º trimestre)

Ata 50 %
axuda

> Implantación de solucións para a circularización de
procesos na industria (aforros de recursos naturais,
auga e enerxía, diminución na xeración de refugallos ou
desfeitos, converter os refugallos en recursos)
> Proxectos individuais ou colectivos
> Investimentos: sistemas de medición, maquinaria para a
reciclaxe in situ ou colaboracións externas

> Axuda: 25%-35% investimentos e 50% colaboracións
externas
(NOTA: previsión condicións 2022)
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INVESTIMENTO / GALICIA INVISTE
Investimentos mobilizados (previsión)
(previsión 2º
trimestre)

> Autónomos e pemes sector industrial (tamén hoteis)
> Axudas / préstamos parcialmente reembolsables
> Investimentos e gastos:
> obra civil, maquinaria, equipamento, mobiliario
> Tipoloxía proxectos:
> Investimento empresarial
> Sector aloxamento
> Equipamento produtivo

> Axuda: ata 35% pequenas empresas (25% medianas)

(NOTA: previsión condicións 2022)
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FINANCIAMENTO / CONVENIOS SGRs

EEFF

Previsión préstamos formalizados
(prazo:
30 de setembro)

Reaval
25%

> Autónomos e pemes de todos os sectores de actividade
> Reaval crecemento: préstamos a longo prazo para financiar investimentos
produtivos e/ou circulante estrutural
> Reaval funcionamento: acceso a novo financiamento operativo para o tráfico
comercial (liñas de crédito, pólizas de pagamentos a provedores e pólizas de
comercio exterior)
> Reaval garantías: garantías ante terceiros vinculadas a operacións de tráfico
ou avais técnicos
> Reaval conflito Rusia-Ucraína: préstamos a longo prazo para financiar a
operativa das pemes galegas afectadas polos incrementos dos prezos de
materias primas e subministracións como consecuencia da invasión de Ucraína
por Rusia.
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FINANCIAMENTO / PRÉSTAMOS DIRECTOS IGAPE
Préstamos mobilizados (previsión)
(prazo 30
decembro)

> Empresas, agrupacións de interese económico, persoas
físicas, asociacións e centros tecnolóxicos. Tipoloxía:
> Préstamos para investimentos estratéxicos (permite financiamento
de circulante estrutural):
> Posibilidade parcialmente non reembolsables
> Préstamos para infraestruturas de centros tecnolóxicos e
asociacións empresariais (tamén financia gastos operativos)
> Préstamos para financiar a operativa da industria auxiliar do naval
Préstamos para financiar a operativa de industrias afectadas
polo incremento de prezo de materias primas e
subministracións como consecuencia da invasión de Ucraína por
Rusia: MODIFICACIÓN DE BASES EN DOG 19/10 PARA 13
REBAJAR REQUISITOS

FINANCIAMENTO / IFI INNOVA
Préstamos mobilizados
(prazo 30 de
setembro)

> Sociedades mercantís con proxectos innovadores
> Investimentos e gastos:

> Activos tanxibles e intanxibles, gastos de
persoal e gastos de desenvolvemento e innovación.
> Todos os sectores de actividade
>
>

requerirá achega de garantías
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INTERNACIONALIZACIÓN / GALICIA EXPORTA DIXITAL
Investimentos/gastos mobilizados
prazo solicitudes:
25 abril

80 %
axuda

> Pemes que acometan un plan de internacionalización dixital.
> Gastos e investimentos necesarios para desenvolver e
implementar un plan de internacionalización dixital:
>
produción agraria e pesca)

excepcións

> Investimentos e gastos: consultoría para realización de diagnósticos
de potencial exportador ou plans de internacionalización dixital
multicanle, creación e adaptación de tendas e catálogos en liña ou
adquisición de software específico
> Axuda do 80% dos gastos subvencionables
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INTERNACIONAL / GALICIA EXPORTA EMPRESAS / OOII
Investimentos/gastos mobilizados
prazo solicitudes:
15 xuño

70%
axuda

> Proxectos individuais ou colectivos
> Para pemes e autónomos ou organismos intermedios
> Todos sectores de actividade
> Participación en feiras e eventos expositivos, misións
empresariais, campañas de publicidade, material
promocional, axendas de reunións . . . (tamén accións de
carácter virtual)
> Axuda do 70% (80% para OOII)
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25% - 50 %
axuda
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NEXT GENERATION GALICIA
Fondos Next Generation como eixo central
da actividade do Igape cara a atracción de
novos proxectos e captación de fondos
> UNIDADE DE PROXECTOS TRACTORES
Xestión operativa da tramitación administrativa
das iniciativas e proxectos cara a acceder ao
apoio económico instrumentado a través do
Next Generation EU
Máis información: http://www.nextgenerationgalicia.gal/
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MAPA DE APOIOS
GAIN
2023
PROGRAMA

INSTRUMENTO

Axencia Galega de Innovación
Rúa Airas Nunes, s/n
15702 Santiago de Compostela
Contactar vía teléfono ou mail:
981 957 008
servizos.gain@xunta.gal

Persoas
investigadoras

INNOVA E
EMPRENDE
Pemes como
tractoras da
innovación

COMPLETA E
TRANSFIRE
Colaboración de
todo o
ecosistema para
acadar unha
I+D+i
transformadora

PRAZOS CONVOCATORIA*

BENEFICIARIOS

APOIOS
Centros de
coñecemento

PEMEs

Gran
Empresa

Persoas
emprendedoras

FONDOS

Trimestre

1º

2º

3º

4º

Ignicia - Proba de
concepto

Apoio e �inanciamento para a posta en valor dos resultados de
investigación desenvolvidos polos centros de coñecemento.
Transferencia ao mercado con aplicación na sociedade

FONDOS
PROPIOS

InnovaPeme e
Deseña Peme

Apoio as pemes para mellorar a súa capacidade de innovación e
sustentabilidade mediante a incorporación do deseño estratéxico de
produtos, servizos e experiencias e marcas-identidadecorporativa e para o
�inanciamento de actividades integradas en plans de innovación que lles
permitan sistematizar os procesos de innovación da empresa e mellorar a
súa capacidade innovadora

FONDOS
PROPIOS

Bonos de innovación

Axudas ás pemes articuladas a tráves de bonos para a contratación de
servizos profesionais externos relacionados coa xestión da innovación

FONDOS
PROPIOS

ConectaPeme

Axudas a fomentar a cooperación entre Pemes e os demais axentes do
Ecosistema Galego de I+D+i, a través do �inanciamento de proxectos de
I+D+i en colaboración

FEDER
21-27

Incubadoras /
Aceleradoras

Aceleración cara o emprendemento no marco da Rede Galega de
Aceleradoras de innovación, dando continuidade aos programas Business
Factories existentes (BFAero, BFAuto, BFFood) e apoiando ademais outras
iniciativas promovidas por outros axentes do Sistema Galego de Innovación
que sirvan para fortalecer un marco de colaboración público-privada tamén
neste ámbito

FONDOS
PROPIOS

Fondos de Capital
Risco

Fondos Galicia Innova Tech
Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras

FONDOS
PROPIOS

Financiamento de proxectos transformadores e de impacto en cadeas de
valor estratéxicas no marco da RIS3 a través da colaboración e a
DE transferencia entre os diferentes axentes do Ecosistema Galego de I+D+i.
A
D
Misións RIS3
As misións permitirán impulsar áreas estratéxicas para Galicia onde a
VI
NO
innovación pode ser motor de crecemento para a xeración dun modelo
produtivo innovador e sostible.

Fábrica Intelixente
e Sostible

* Datas estimadas de publicación

Apoio a proxectos de I+D+i de empresas tractoras de carácter estratéxico para o
tecido industrial galego, centrados en tecnoloxías industriais innovadoras clave para
apoiar a transición industrial das empresas galegas de xeito aliñado coas prioridades
europeas en materia de dixitalización e pacto verde.

FEDER
21-27

FEDER
21-27

MAPA DE APOIOS
GAIN
2023
PROGRAMA

INSTRUMENTO

Axencia Galega de Innovación
Rúa Airas Nunes, s/n
15702 Santiago de Compostela
Contactar vía teléfono ou mail:
981 957 008
servizos.gain@xunta.gal

APOIOS
Persoas
investigadoras

PERSOAS
Xerar, reter e
atraer talento en
igualdade

POSICIONA
Un ecosistema
galego de
innovación aberto
ao exterior

INTEGRA
Consolidar unha
oferta de I+D+i
excelente e
e�iciente

PRAZOS CONVOCATORIA

BENEFICIARIOS
Centros
coñecemento

PEMEs

Gran
Empresa

Persoas
emprendedoras

FONDOS

Trimestre

1º

2º

3º

4º

Apoio á etapa
predoutoral

Contratación de persoal titulado superior para a súa formación de
doutoramento

FONDOS
PROPIOS

Axudas á etapa
postdoural

Contratación e formación de persoas investigadoras co grao de doutor
para iniciar a súa carreira investigadora

FONDOS
PROPIOS

Axudas para
Axudas para completar a formación das persoas investigadoras co grao de
completar
a etapa de formación doutor que xa contaron co apoio inicial para iniciar a súa carreira
investigadora
postdoutoral

FONDOS
PROPIOS

Grupos de
investigación

Axudas para apoiar os grupos de investigación máis competitivos do Sistema
Galego de I+D+i (SGI)

FONDOS
PROPIOS

Doutoramento
industrial

Axudas para o desenvolvemento de teses de doutoramento no entorno
empresarial, baseadas en proxectos de investigación que impliquen unha
colaboración efectiva entre unha empresa ou centro de innovación e
tecnoloxía e unha universidade galega

FONDOS
PROPIOS

Investigo

Contratación de mozos e mozas para desenvolver e xestionar actividades de
I+D+i tanto en empresas como en organismos de investigación

FONDOS
PROPIOS

Recuperación
de proxectos
nacionais excelentes
(Neotec)

Axudas dirixidas a empresas para a creación de novos centros de investigación
que completen a oferta tecnolóxica do ecosistema de I+D+i de Galicia

FONDOS
PROPIOS

Programa de apoios
para fomentar as
sinerxías con
Horizonte Europa

Apoios para fomentar as sinerxías e complementariedades cos fondos europeos
adicados á I+D+i: axudas para incrementar o retorno das entidades galegas no
Programa Horizonte Europa a través de axudas para a preparación de propostas
de calidade, mecanismos de rescate de proxectos excelentes de entidades
galegas que non foron �inanciadas por insu�iciencia de crédito (selo de
excelencia) e co�inanciamento de accións estratéxicas apoiadas polo Programa
Marco

Axudas para o fortalecemento das capacidades dos centros de I+D+i galegos
Infraestruturas de
mediante o �inanciamento de infraestruturas + equipamento. Estas deberían
centros
E estar orientadas á mellora a súa excelencia investigadoras e actividade
D
tecnolóxicos
innovadora, vinculándose estes apoios directamente á mellora das súas
IDA
tarefas de transferencia cara o tecido produtivo (especialmente PEMEs)
OV

N

FEDER
21-27

FEDER
21-27

