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Este é o momento 
de xerar 

oportunidades para 
os galegos.

É oportuno. 

É o momento de

apostar polo talento 
galego.

É oportuno.

É a aposta pola I+D+i en 

Galicia.

Unha oportunidade para 
mellorar a 

competitividade das 
pemes a través da 

innovación

Unha oportunidade para 
xerar, reter, recuperar e 

captar talento 
investigador de 

excelencia

O programa da Consellería de Economía e Industria que abre novas 
oportunidades para o impulso do talento en Galicia



O Programa Oportunius engloba todas as accións que xiran entorno ao 

talento. Promove novas actuacións que, xunto coas xa existentes, reforzan a 

aposta indiscutible da Xunta de Galicia favorecendo o impulso das 

capacidades nos organismos de investigación e nas pemes.

� ACTUACIÓNS NOS ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN. Oportunius aposta pola creación dun ecosistema 

investigador de excelencia nos organismos de investigación de Galicia a través da posta en marcha de 

iniciativas orientadas á xeración, retención, recuperación e captación do mellor talento científico e 

innovador.

� ACTUACIÓNS NAS PEMES. Oportunius aposta polo impulso do crecemento e competitividade das pemes 

galegas, facilitando a incorporación de novo talento que axude á empresa a maximizar os resultados 

derivados da súa actividade de innovación.
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� No período 2007-2013 España acolleu un total de 135 investigadores ER, 

sendo  en Galicia un total de 9 investigadores.

Retos de Galicia no ámbito dos Proxectos ERC

�As 3 Universidades galegas conseguiron proxectos ERC pero soamente a 

Universidade de Santiago aparece destacada nos rankings das entidades 

españolas:

• USC: 6 proxectos ERC.

• UVIGO:  3 proxectos ERC

• UDC: 1 proxecto ERC

�Co Programa Oportunius, Galicia aspira a acadar un mellor 

posicionamento en España e Europa, constituíndose como un destino máis 

atractivo para os investigadores ERC ao ofrecer vantaxes diferenciais con 

respecto a outras rexións.



Unha oportunidade para xerar 

tecido científico e investigador de 

excelencia en Galicia e maximizar a 

captación de fondos europeos

Oportunidades de Galicia no ámbito dos Proxectos ER C



�Está dirixido só a investigadores excelentes que desenvolvan ou queiran desenvolver a súa 

actividade en Galicia e demostren arraigo no sistema Galego de Ciencia e Tecnoloxía, co obxecto 

final de xerar tecido científico e investigador de excelencia.

�Oriéntase á consecución de tres obxectivos principais: 

� ATRACCIÓN DE EXCELENCIA, favorecendo a captación, retención e recuperación de investigadores 

excelentes, sendo acreditado o nivel de excelencia a través da posesión dunha Grant do ERC.

� APOIO Á EXCELENCIA, impulsando a actividade e desenvolvemento daqueles investigadores 

cunha traxectoria consolidada que obtiveran unha A no proceso de avaliación dos proxectos 

ERC. 

� FOMENTO DA EXCELENCIA, favorecendo a participación nos programas do ERC daqueles 

investigadores que amosen un alto potencial e unha carreira investigadora prometedora.

Para logralo, poñerase en marcha un PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A XERACIÓN, RETENCIÓN, RECUPERACIÓN e CAPTACIÓN de 

TALENTO CIENTÍFICO, E INNOVADOR de EXCELENCIA que atenda ás prioridades marcadas na RIS3 de Galicia.

Unha oportunidade para xerar, reter, recuperar e captar talento investigador de excelencia

Unha oportunidade para 

que ningún investigador 

galego que demostre o 

nivel de excelencia 

requirido teña que 

abandonar Galicia na 

procura de mellores 

oportunidades



Un itinerario para 

cada tipo de 

investigador, con un 

mesmo obxectivo: 

Captar financiamento 

para os 

investigadores 

galegos

GAIN : Contratación según contrato 

de Investigador Distinguido



Itinerario 1: Gañadores

�O programa pon a disposición dos investigadores un marco laboral 

estable, segundo o réxime determinado na Lei da Ciencia,  a través dun 

contrato de Investigador Distinguido ,para facilitar o correcto  

desenvolvemento da súa carreira investigadora.

�A permanencia/retirada do programa está supeditada aos resultados 

derivados da actividade do investigador, a cal será avaliada a nivel 

europeo polo ERC en base a criterios de excelencia.

�O programa terá convocatorias anuais , para facer posible o lanzamento 

da carreira en Galicia de aqueles investigadores ERC que o desexen .

Aqueles investigadores 

que manteñan os niveis 

de calidade científica e 

excelencia investigadora 

terán asegurada a  

permanencia no programa 



ERC GRANT

Itinerario 1: Presentación

ANO 0

2,5 ANOS

CONTRATO GAIN

5 ANOS

AVALIACIÓN 
POSITIVA DO 

ERC

AVALIACIÓN 
POSITIVA DO 

ERC

AVALIACIÓN DA GAIN CADA  “n” ANOS

AVALIACIÓN 
NEGATIVA DO 

ERC

AVALIACIÓN 
NEGATIVA DO 

ERC

RESCISIÓN DO 
CONTRATO

RESCISIÓN DO 
CONTRATO

Os investigadores que manteñan os 

niveis de calidade científica e 

excelencia investigadora terán 

asegurada a  permanencia no 

programa 



Itinerarios 2-3 (Finalistas e Potenciais)

Destinatarios: �Investigadores finalistas de convocatorias ERC que quedaron ás portas de 

recibir a axuda nas convocatorias anteriores . 

�Investigadores con alto potencial para participar en convocatorias ERC, 

pero que non presentaron propostas a convocatorias anteriores .

Proceso:

Apertura do itinerario 
(web de GAIN)

Contacto GAIN -
investigadores

Servizo de apoio

Formación Redacción 
Propostas ERC

Asesoramento 
personalizado 

Revisión de propostas

Presentación oficial 
candidaturas

Novembro – Decembro 2014 Feb / Mar / Xun 2015



Itinerarios 2-3: Presentación

Que: �O apoio / formación proposta é complementaria co apoio ofrecido polo CDTI e o SUG

�2 momentos:

�Apoio á preparación de borrador para a revisión inicial de CDTI

�Apoio á revisión de borrador seguindo comentarios de CDTI de cara á presentación

Datas de corte 

de ERC:

Como: 

�Apoio previo de cara a concorrer ás datas de corte de ERC

�Revisión por avaliadores e gañadores de ERC anteriores e expertos en cada unha das temáticas 

abordadas



GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN

Para máis información:
www.gain.xunta.es


