


AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓNAXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN



• A Axencia Galega de Innovación, a través da súa Oficina de Programas 
Internacionais de I+D+i (OPIDi), presta servizos de asesoramento e apoio 
ás entidades galegas nos procesos de captación de fondos internacionais.

SERVIZOS DE APOIOSERVIZOS DE APOIO



SERVIZOS DE APOIOSERVIZOS DE APOIO

Análise das liñas de 
investigación propostas por 
entidades galegas e da súa 

potencialidade cara ao 
Horizon 2020.

Encaixe de ideas de 
proxecto en futuras 

convocatorias 
internacionais.

Asesoramento na 
definición da proposta de 
proxecto, na tramitación e 
seguimento durante o seu 

desenvolvemento.

Seguimento da 
participación galega en 

programas internacionais 
I+D+i

ASESORAMENTO

Buscas de socios /  
consorcios a través das 

redes europeas ERRIN e 
EEN, contactos a nivel 
internacional, oficina en 

Bruxelas...

Información sobre os 
Programas de Traballo 
(WPs)  e apoio para a 

realización de 
contribucións -> incluir 
intereses de Galicia en 

WPs. 



SERVIZOS DE APOIOSERVIZOS DE APOIO

Difusión periódica de iniciativas internacionais de I+D+i: 
envío de alertas de convocatorias, procuras de parceiros, 
eventos, consultas públicas, etc.

Deseño e organización de actividades de formación para 
a presentación e xestión de proxectos europeos: 
xornadas informativas, talleres de traballo, cursos de 
capacitación (con estancias en Bruxelas), etc.

Fomento da participación dos axentes galegos de I+D+i 
en redes e iniciativas europeas

DINAMIZACIÓN



SERVIZOS DE APOIOSERVIZOS DE APOIO

Apoio á mediación institucional dos proxectos participados 
por axentes galegos e complemento da labor de 
asesoramento das candidaturas.

Establecemento de redes de contacto con outras 
institucións europeas e entidades con representación en 
Bruxelas.

Participación nas actividades dos grupos de traballo da 
Rede ERRIN.

APOIO EN BRUXELAS



REDES DE APOIOREDES DE APOIO

A Axencia Galega de Innovación 
forma parte das redes:



Rede de apoio ao tecido 
científico-empresarial de 
Europa.

• Creada en 2008 pola Comisión 
Europea.

• Rede xestionada pola EASME-
Axencia Executiva para as 
Pequenas e Medianas Empresas.

www.enterprise-europe-
network.ec.europa.eu

Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network



Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network

Asistencia en procesos de transferencia de 
tecnoloxía transnacional.

Información e asesoramento en relación ás 
políticas e oportunidades de negocio a nivel 
europeo.

Información sobre programas europeos de 
financiamento de investigación, desenvolvemento 
e innovación (I+D+i) – con especial atención á
Horizon 2020  e COSME.

PRINCIPAIS SERVIZOS



Enterprise Europe NetworkEnterprise Europe Network

www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu

Participan preto de 600 
organizacións (Axencias 

de desenvolvemento 
empresarial, Cámaras de 

Comercio, centros 
tecnolóxicos…)

53 países 
europeos e 
asociados 
(Xapón, 

México, Corea 
do Sur, China, 

EEUU, …)

Nodos de rede 
agrupados en 
Consorcios

MEMBROS



Consorcio que da cobertura a Asturias, Cantabria, C astela e León e Galicia

www.galacteaplus.es

Consorcio Galactea PlusConsorcio Galactea Plus



Consorcio Galactea-PlusConsorcio Galactea-Plus

Fomento da innovación e transferencia tecnolóxica 
transnacional: difusión de innovacións galegas cara a Europa e 
incorporación de tecnoloxías europeas na empresa galega.

Promoción e difusión do H2020 : apoio na procura de parceiros, 
asesoramento, organización de eventos, …

ACTIVIDADES GAIN



Enterprise Europe Network- Grupos sectoriaisEnterprise Europe Network- Grupos sectoriais

17 GRUPOS 
SECTORIAIS

Obxectivos:

� Aeronautics and Space
� Agrofood 
� Automotive,Transport and Logistics
� Biotech, Pharma and Cosmetics
� Creative Industries
� Environment
� Healthcare
� ICT Industry & Services
� Intelligent Energy
� Maritime Industry and Services
� Materials
� Nano- and Microtechnologies
� Services and Retail
� Sustainable Construction
� Textile & Fashion
� Tourism and Cultural Heritage 
� Woman Entrepeneurship

Proveer de feedback sobre o sector á
Comisión

Compartir coñecementos e experiencias 

Garantir a interacción dos socios con 
intereses comúns nun sector específico



Grupos sectoriais EENGrupos sectoriais EEN

O  CONSORCIO GALACTEA-PLUS PARTICIPA 
ACTIVAMENTE NOS GRUPOS SECTORIAIS:

�Enerxía Intelixente – FICYT  
�Industrias Creativas - IDEPA  
�Medio ambiente - Cámara de Comercio de Cantabria
�Industrias Marítimas – SODERCAN 
�Agrofood - ADE e GAIN



23 países: España, Francia, 
Alemaña, Italia, 
Polonia, Holanda, Bélxica, 
Serbia, Chile, Hungría, Portugal, 
Grecia, Bulgaria, Letonia, 
Finlandia, Dinamarca, Reino 
Unido, Noruega, Turquía, Suiza, 
Irlanda, Suecia e Croacia.

63 membros

Grupo Sectorial AgrofoodGrupo Sectorial Agrofood



Procurar solucións 
tecnolóxicas innovadoras 

que axuden no 
desenvolvemento dun 

produto 

Procurar socios para 
colaborar no 

desenvolvemento de 
produtos e procesos 

Promocionar tecnoloxías 
innovadoras galegas entre 

os socios do grupo

Organizar entrevistas 
bilaterais con socios 
potenciais en feiras 

agroalimentarias e misións 
de empresas 

Informar sobre os 
programas de 

investigación da UE e 
axudar na procura de 
parceiros europeos

Comunicar os vosos 
intereses e preocupacións 
en relación ás políticas da 

UE aos responsables 
europeos

Informar sobre as leis e 
regulacións relacionadas 

coa industria 
agroalimentaria noutros 

países da rede

Grupo Sectorial AgrofoodGrupo Sectorial Agrofood

SERVIZOS



• Encontros para o intercambio tecnolóxico e/ou 
comercial. Organización de reunións bilaterais.Brokerage events

• Misións de empresas organizadas no ámbito do 
grupo, normalmente entre dous socios. Company missions

• ProProProgram,  Catálogo H2020- Agrofood, 
Cooperación con outras redes e iniciativasOutras actividades interesantes

Grupo Sectorial AgrofoodGrupo Sectorial Agrofood

OUTRAS ACTIVIDADES



Rede formada por máis de 90 rexións 

europeas que teñen representación en 

Bruxelas.

� Obxectivo: promover o intercambio, 
a acción conxunta e o 
desenvolvemento de proxectos entre 
as rexións membro, co fin de 
reforzar as capacidades innovadoras 
e investigadoras das rexións.

� Rede creada no 2001.

� Galicia está representada pola 
Axencia Galega de Innovación.

www.errin.eu

Rede ERRINRede ERRIN



Rede ERRINRede ERRIN

14 Grupos de traballo 
Os membros de ERRIN reúnense 

periodicamente nas reunións dos 
grupos e nos eventos que organizan.

Obxectivos:

� Policy

� Advanced Manufacturing and Nanotech 

� BioEconomy

� Design & Creativity
� Energy and Climate Change 

� Health

� ICT
� Innovation Funding

� Science in Society 

� Smart cities
� Smart specialisation

� Transport

� Tourism 

� Water

Facilitar a formación de consorcios. 

Incrementar as oportunidades de proxectos para as 
rexións membros e os seus axentes.

Intercambiar coñecementos, información e boas 
prácticas.



Rede ERRINRede ERRIN

Os principais obxectivos dos grupos de traballo son :

Proporcionar información actualizada sobre eventos e outras 
iniciativas a nivel europeo.

Facilitar o establecemento de colaboracións entre representantes 
rexionais.

Apoiar aos representantes rexionais en Bruxelas no intercambio 
de coñecemento e experiencias.

Facilitar e promover o desenvolvemento de proxectos conxuntos e 
a formación de consorcios.

Organizar eventos  e sesións formativas para as rexións membro 
e os seus practitioners (Brokerage events, workshops …)



Apoio a Horizon 2020: GAINApoio a Horizon 2020: GAIN

Os servizos destas dúas redes europeas están á súa d isposición:

Oficina de Programas 
Internacionais de I+D+i



difusion.gain@xunta.es


