Na xornada “INSTRUMENTO PEME” presentarase esta nova
oportunidade de financiamento que ofrecen os programas
europeos de investigación e innovación que pretenden
dar resposta ao reto de impulsar a innovación nas pemes
europeas, e que representan á súa vez unha oportunidade
para as empresas innovadoras e para a apertura de novos
mercados, tamén se describirán as axudas e os servizos
de apoio que a Axencia Galega de Innovación (GAIN)
pon a disposición das PEMES galegas e dos axentes de
innovación para a elaboración das propostas, e se dará
resposta ás dúbidas que puideran ter os asistentes.
A xornada terá un carácter eminentemente
práctico, en tal senso, as empresas que o desexen
poderán manter unha entrevista bilateral con
representantes de CDTI e de GAIN para aclarar
dúbidas.
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INSTRUMENTO PEME
3 de xuño de 2014, Santiago de Compostela
Centro de Supercomputación de Galicia,
Avenida de Vigo s/n
09:30 – 09:35
BENVIDA E PRESENTACIÓN.
09:35 – 10:00
DOS RETOS DA ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN
INTELIXENTE DE GALICIA (RIS3) A HORIZON 2020.
Representante da Axencia Galega de Innovación
10:00 – 11:00
O INSTRUMENTO PEME DO H2020.
Esther Casado
Representante da CDTI. NCP

É precisa a inscrición a través do formulario online no
seguinte enlace. Indique se está interesado en manter
unha reunión bilateral cun técnico de CDTI para revisar
as proposta de proxecto ou cun técnico de GAIN para
resolver dúbidas sobre os instrumentos de apoio á
participación galega en programas europeos de I+D.
Nestes casos, deberá remitir cumprimentada a Ficha
de Información que se xunta ó correo (informa.gain@
xunta.es). De non enviar dita Ficha, non será posible
celebrar a reunión.

11:00 – 11:30
Pausa – Café.

Tamén se poderá asistir a través de videoconferencia,
previa inscrición, dende as seguintes sedes:

11:30 –12:15
AXUDAS E INSTRUMENTOS DE APOIO DA AXENCIA
GALEGA DE INNOVACIÓN Á PARTICIPACIÓN DAS PEMES
GALEGAS EN PROGRAMAS EUROPEOS E NACIONAIS DE
I+D+I. BONOS DE INNOVACIÓN E SERVIZOS DE APOIO.
Representante da Axencia Galega de Innovación

A CORUÑA:
UDC, Salón de Actos (andar -4) edif Servizos Centrais de
Investigación, Campus Elviña
FERROL:
CIS Galicia, A Cabana s/n
LUGO:
CEL, Praza Santo Domingo 6-8, 2ª Planta
OURENSE:
Tecnópole, San Cibrao das Viñas s/n
VIGO:
Zona Franca de Vigo, Área Portuaria de Bouzas, s/n
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