
Estimados/as amigos/as:

A Axencia Estatal de Investigación, dependente do Ministerio de Economía,

Industria e Competitividade, vén de publicar no BOE do pasado luns, 28 de
novembro, dúas actuacións enmarcadas no Programa Estatal de Promoción

do Talento e a súa Empregabilidade, dentro do Plan Estatal de Investigación

Científica e Técnica e de Innovación 2013‐2016, encamiñadas a potenciar a

presenza de doutores en empresas. Trátase das axudas para contratos
Torres Quevedo e para a formación de doutores en empresas
“Doutoramentos industriais”, correspondentes a 2016.

O obxectivo da convocatoria Torres Quevedo é favorecer a carreira

profesional dos investigadores e estimular a demanda no sector privado de

persoal suficientemente preparado para acometer plans e proxectos de I+D.

As axudas, cunha duración de tres anos, están destinadas a empresas,
centros tecnolóxicos, centros de apoio á innovación tecnolóxica,
asociacións empresariais e parques científico‐tecnolóxicos para a
contratación de doutores que desenvolvan proxectos de investigación

industrial, de desenvolvemento experimental ou estudos de viabilidade

previos. As axudas deberán destinarse a cofinanciar o salario e a cota

empresarial da Seguridade Social dos investigadores contratados.

Pola súa banda, as axudas para a formación de doutores en empresas
“Doutoramentos industriais” teñen como obxectivo favorecer a inserción

laboral de investigadores nas empresas dende o inicio das súas carreiras

profesionais. Con este fin, esta liña cofinancia os contratos laborais do

persoal investigador en formación que participe nun proxecto de investigación

industrial ou de desenvolvemento experimental que se desenvolva na

empresa, no que se enmarca a súa tese de doutoramento. Estas axudas terán

unha duración máxima de catro anos e abranguen tres conceptos: a axuda

para o financiamento do contrato, a axuda para a realización de estadías en

entidades de I+D e a axuda para financiar os gastos de matrícula no

programa de doutoramento. Neste caso os beneficiarios son só empresas.

https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/28/pdfs/BOE-B-2016-61330.pdf


A dotación orzamentaria total de ambas convocatorias ascende a 18
millóns de euros: 15 millóns para as axudas Torres Quevedo e 3 millóns

para as axudas para doutoramentos industriais. O prazo de solicitude será

do 19 de xaneiro ao 9 de febreiro de 2017 para as axudas Torres Quevedo e

do 25 de xaneiro ao 15 de febreiro de 2017 para as axudas para

doutoramentos industriais. A cumprimentación e presentación das solicitudes

deberá realizarse de forma telemática a través da sé electrónica do
Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

Agardamos que esta información sexa do teu interese e despedímonos até o

próximo boletín!

Se non desexa recibir este boletín, pode vostede darse de baixa pinchando aquí . Para calquera dúbida ou consulta,
pode escribir un correo a informa.gain@xunta.es.
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