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SEMENTE CRECEMENTO 

MAPA DA ACELERACIÓN DA INNOVACIÓN EN GALICIA  

VIAVIGO 

Todos os ámbitos 

AGROBIOTECH 
INNOVACIÓN  

Agroalimentario 

Biotecnoloxía 

Biomasa  

XES-INNOVA  
(Innovación) 

GALICIA INICIATIVAS 
EMPRENDEDORAS  

(GIE) < 42Meses 

FONDO I2C  
(Innovación Tecnolóxica) 

PROGRAMA AGROBIOTECH INNOVACIÓN   

Galicia Open Future 
(GOF) 

Proxectos TIC 

Programas 

Fondos dispoñibles 



POR QUE AGROBIOTECH INNOVACIÓN 

PROGRAMA AGROBIOTECH INNOVACIÓN   

Non é un programa máis de aceleración  

ou formación de empresas.  Imos máis aló  

Busca o impulso das sendas de crecemento sustentable das 

PEMES innovadoras Galegas en aliñamento coa RIS3  

Método de traballo práctico e personalizado 

Sera o que ti e o teu tutor deseñedes  

Non queremos refacer o teu Plan de Negocio  

ou o teu Plan Estratéxico  

Unha axuda para o momento no que te atopas   



APOIO AOS EQUIPOS DIRECTIVOS 
NOS PROCESOS 
 DE DECISIÓN 

VALORIZACIÓN DO 
COÑECEMENTO 

INNOVACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN 

REFORZO CAPACIDADES 
FINANCEIRAS E DE 

MANAGEMENT 

Impulso ó crecemento de Pemes Innovadoras :  

BIOTECNOLÓXICO, AGROALIMENTARIO E BIOMASA 

PROGRAMA AGROBIOTECH INNOVACIÓN   



BUSCAMOS… 

OBXECTIVOS 

 POTENCIAL INNOVADOR  

 CRECEMENTO RÁPIDO  

 DIVERSIFICACIÓN  

 FINANCIAMENTO EXTERNO  



 

23 marzo-22 abril : Convocatoria aberta  

Biotecnoloxía, Agroalimentario, Biomasa 

 Inscrición online: www.tecnopole.es www.gain.xunta.es 

 

15 abril: Resolución dúbidas da convocatoria en CETAL 

Maio :Selección das 15 empresas con Itinerario específico 

Maio : Inicio das actividades abertas ó sector  

(Accións transversais )  

Colaboran PTG, CETAL, BIOGA, ASEBIO, IGAPE, XESGALICIA 

PROCESO DE SELECCIÓN 

Fin actividades: Novembro 



ESPAZOS DE TRABALLO 

Parque Tecnolóxico  
de Galicia (PTG, Ourense) 

Centro Tecnolóxico 
Agroalimentario (CETAL, Lugo) 

METODOLOXÍA 

   As sedes das propias empresas beneficiarias 
Garante a compatibilidade do programa  

coas actividades empresariais 



UN PROGRAMA Á MEDIDA  
DE CADA EMPRESA PARTICIPANTE 

  ACTIVIDADES impartidas por expertos 

  COMPATIBLE coas vosas actividades empresariais 

CAPACITACIÓN  PRÁCTICA á medida das vosas necesidades                

METODOLOXÍA 



SERVIZOS DE ACELERACIÓN  

FACILITADORES DO CRECEMENTO 

Itinerarios a medida 

Servizos aliñados directamente coas  

necesidades de cada empresa 

Seguemento continuo e avaliación do impacto 

Acceso a finanzamento 

Accións transversais para o sector das que se 

beneficiarán máis de 200 empresas 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA 



 Itinerarios específicos de aceleración 

Follas de ruta a 

medida, deseñadas 

coas empresas en 

función das súas 

necesidades reais  

e baixo a titorización 

de expertos 

Cubriremos puntos 

que non son doados 

de abordar 

individualmente 

polas empresas 

   Programa de capacitación y formación 

Accións específicas 

de cada empresa 

 

Accións 

transversais e 

abertas á industria 

dos sectores 

Biotecnolóxico, 

Agroalimentario e 

da Biomasa 

       Plataforma web 

Xestión do coñecemento:  

Información especializada 

Acceso a outras 

plataformas dos sectores 

Foro intercambio 

coñecemento 

Informes sectoriais (VT) 

SERVIZOS DE ACELERACIÓN  

FACILITADORES DO CRECEMENTO 

METODOLOXÍA 



ITINERARIOS ESPECÍFICOS Á TÚA MEDIDA 

TITORIZACIÓN APADRIÑAMENTO 

TITORES PARA DESEÑAR UN PLAN DE TRABALLO A MEDIDA 
Especialistas en innovación galega e desenvolvemento de negocio. 

 

Definirán as necesidades de aceleración de cada unha  
das empresas participantes, deseñando un plan de traballo cun 
itinerario específico para cada unha delas.  

Os itinerarios recollen os obxectivos a acadar xunto coas fases, as 
actividades e os recursos necesarios para conseguilos. 

Os titores realizarán o seguemento da consecución dos obxectivos 
marcados e apoio aos participantes durante todo o proceso. 

Profundiza na cultura interna 
da empresa 

Titorías nas instalacións 
 da empresa 

MENTORIZACIÓN 

Acción específicas 

DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 



TITORIZACIÓN MENTORIZACIÓN 

MENTORIZACIÓN ESPECIALIZADA E NETWORKING 

Os itinerarios específicos definidos para cada empresa marcarán 
o Programa de Capacitación. 

Os mentores son expertos con perfís heteroxéneos que te 
acompañarán e se adaptarán ás necesidades e lagoas das empresas 
participantes. 

Participarán na realización de actividades chave para a 
consecución dos obxectivos empresariais: relacións comerciais, 
preparación de presentacións e propostas,apoio en negociacions ,  
asistencia a meetings internacionais, feiras, etc. 

APADRIÑAMENTO 

Acción específicas 

DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 

ITINERARIOS ESPECÍFICOS Á TÚA MEDIDA 



CADRO DE “PADRIÑOS” CON PERFIL DIRECTIVO DE ALTO NIVEL 

Os padriños son galegos ou descendentes de galegos na diáspora, 
con influenza real no sector.  

 Implicados emocionalmente co proxecto e as empresas. 

ASEBIO : Aportación de padriños na diaspora ,acceso a servizos como 
asociados , espacio en feiras ( Biolatam/ Biospain ) e acompañamento a 
RoadShow en Madrid .   

O apadriñamento permite acadar maior difusión dos proxectos 
empresariais. 

 

APADRIÑAMENTO MENTORIZACIÓN TITORIZACIÓN 

Acción específicas 

DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 

ITINERARIOS ESPECÍFICOS Á TÚA MEDIDA 



   PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
COÑECEMENTO 
COMPARTIDO 

BIOGA Lonxa de inversores e Congreso anual sobre innovación en Bio 

Guías de VT, IT, PII 

Acceso a servizos e laboratorios: Parque Tecnolóxico de Galicia,  
do Centro Tecnolóxico Agroalimentario e CIS Madeira  

Accións abertas á participación da industria (Networking) :  
Aproveitamento de sinerxias e fluxos de información e coñecemento  

Xornadas de capacitación específica en aberto :  
– Modelos de crecemento  

– Protección IPR 

– Acordos de licenciamento, comercialización e distribución 

– Análise sectorial e de posibles vÍas de traballo en I+D+i non exploradas no sector  

– Habilidades de comunicación en presentacións de negocios 
Xestión de RRHH 

– Financiamento I+D 

– Deducións fiscais I+D+i 

– Mandos intermedios 

ACCIÓNS TRANSVERSAIS 

Acción transversais 

DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 



PLATAFORMA 
ASEBIO e BIOGA 

XESTIÓN DO 
COÑECEMENTO 

     PLATAFORMA WEB DE SERVIZOS 
PUNTO DE ENCONTRO 

SEGUEMENTO CONTINUO 

FORO DE 
INTERCAMBIO 

CONTIDO SOPORTE PARA OS SECTORES 

DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 



Foro de xestión do 

coñecemento do Centro 

de Excelencia: 

 Titores 

 Empresas 

 Axentes facilitadores 

 

Aproveitamento de 

sinerxias, información e 

experiencias entre 

empresas, a industria e 

axentes involucrados 

FORO DE 
INTERCAMBIO 

DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA 

     PLATAFORMA WEB DE SERVIZOS 
PUNTO DE ENCONTRO 

SEGUEMENTO CONTINUO 

Acceso como socios  

aos servizos de ASEBIO  

e á información 

especializada do sector 

 

 Axudas 

 Aliados 

 Marketing e promoción 

 BioSpain 

 Grupos de traballo 

 Internacionalización 

 Biolatam 

 Contactos do sector 

… 

 Subvencións e axudas 

 Convocatorias H2020 

 Informes de Vixilancia 

Tecnolóxica Sectorial 

 Acceso a ofertas e 

demandas 

tecnolóxicas: Rede EEN 

(Enterprise Europe 

Network) 

 Información 

especializada para 

internacionalización de 

proxectos 

 Programas formativos 

Webinars (vídeos) 

PLATAFORMA 
ASEBIO e BIOGA 

XESTIÓN DO 
COÑECEMENTO 



CONSECUCIÓN DE FINANCIAMENTO  

PÚBLICO E PRIVADO 

Acompañamento con Fondos de capital-risco de Xesgalicia 

Acompañamento con programas de Internacionalización  

e préstamos Jeremie do Igape 

Polo de atracción de Investidores privados 

Asesoramento de GAIN para proxectos H2020 

FUNDING 



ACOMPAÑAMENTO CONTINUO 

Cadro de mando 

Seguemento a través da Plataforma Web 

Seguemento polos titores 

Avaliación de resultados 

SEGUEMENTO 



CUMPLIMENTO DE OBXECTIVOS 

700.000 euros de investimento en 2015 

+200 empresas beneficiadas das actividades abertas aos sectores 

+15% das ventas procedan de novos  

produtos introducidos no mercado 

+15% de incremento da facturación 

  +15% das ventas anuais en  

   mercados exteriores 

  +15% de incremento na participación de 

 fondos públicos en proxectos  europeos (H2020)
 Incremento acceso a Fondos privados 

    POTENCIAL 
INNOVADOR  

    CRECEMENTO 
RÁPIDO  

   DIVERSIFICACIÓN  

  FINANCIAMENTO 
EXTERNO  

RESULTADOS ESPERADOS a 2 ANOS 



 Inscricións online: www.tecnopole.es 
      www.gain.xunta.es 

 
Escríbenos a servizos.gain@xunta.es 

Chámanos ao 981 957 008 

E falamos de como levalo a cabo!! 

MOITAS GRACIAS 

http://www.tecnopole.es/
http://www.tecnopole.es/
http://www.gain.xunta.es/
http://www.gain.xunta.es/

