Estimados/as amigos/as:

A vindeira semana temos varias citas e fitos relevantes que queremos
lembrarvos.
En primeiro lugar, varias convocatorias e licitacións pechan o seu prazo de
presentación:

Luns, 25 de setembro: InnovaPEME 2017, axudas para fortalecer a
competividade das pemes galegas a través da mellora da súa capacidade
innovadora

Mércores, 27 de setembro: 5 primeiras licitacións da Fase
Solucións da Civil UAVs Initiative

Venres, 29 de setembro: Inscrición de proxectos na aceleradora
ViaGalicia.

Por outro lado, organizamos varias xornadas:

Luns 25 de setembro:
Presentación da V edición de Viagalicia en Santiago de
Compostela. Celebrarase ás 12:30h na sede da Axencia Galega de
Innovación (Gain).

Xoves 28 de setembro:
Simplificación das regras de participación en H2020. O horario
será de 9:30 a 14:00h na sede de Gain.

Aspectos máis significativos da propiedade industrial para
empresas na Cámara de Comercio de Santiago de Compostela. A
xornada dará comezo ás 9:30h.

11th RES Users' Meeting & 6th HPC Advisory Council
Conference da Rede Española de Supercomputación, que se
celebrará en Santiago de Compostela dende ás 11:00 ás 18:00h.

28 - 29 de setembro:
TTS Europe, unha plataforma internacional de reunión de expertos en
Biotecnoloxía, desenvolvemento de tecnoloxías médicas, fármacos,
bioindustria e capital risco, celebrará o seu foro europeo en Santiago de
Compostela.

29 de setembro:
NANOEATERS DAY, Xornada de Tranferencia e Valorización de
Nanotecnoloxías para Pemes Innovadoras, no marco do proxecto Interreg
Poctep Nanoeaters, que terá lugar na Cidade da Cultura de Galicia en
Santiago de Compostela o venres 29 de setembro de 10:00 a 11:30h.

Agardamos que esta información sexa do voso interese e despedímonos até o
vindeiro xoves!
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pode escribir un correo a informa.gain@xunta.es.

ESTAMOS EN REDES SOCIAIS
SÉGUENOS NAS TÚAS REDES FAVORITAS!

