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EMPRENDEDORES

Apoio á transferencia do coñecemento ao Mercado

Febreiro

Apoio á etapa predoutoral
Apoio á etapa posdoutoral

Marzo

Grupos de investigación
Contratos Programa para
Organismos de Investigacion
Contratos programa para
Centros Tecnoloxicos
Maio

Ignicia (Proba de concepto)
Amplía a información
de cada un destes
programas en
gain.xunta.es

EMPRESAS

CENTROS DE
COÑECEMENTO

INVESTIGADORES

PROGRAMA GALICIA TRANSFIRE

Investimentos en equipamento de I+D
para Centros Tecnolóxicos

Febreiro

Compra Pública de Innovación: Programa de
Solucións da Civil UAVs Initiative
INSTRUMENTO AXUDA

BENEFICIARIOS

CONVOCATORIA

1

PROGRAMA IGNICIA
Por que?
INVESTIGACIÓN

z

z

VALORIZACIÓN

TRANSFERENCIA
AO MERCADO

ESCALABILIDADE
CRECEMENTO

CONSOLIDACIÓN

Investimento público e privado
Investimento público

Investimento privado/Capital risco

---------------------------------------------------------------------Tempo
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PROGRAMA IGNICIA
z
Características do programa
z

Programa destinado a apoiar a valorización e
transferencia dos resultados da investigación ao
mercado, a través do financiamento da súa Proba de
Concepto (TRL4)

I Innddi iccaaddoorreess 22001166--1177: :
I Innvveesstti immeennttoo: : 44M
M€€
99 pprrooxxeeccttooss

1

Financiamento aos organismos de investigación dos
primeiros gastos necesarios para levar a tecnoloxía ao mercado
a través dunha atribución patrimonial onerosa (contas en
participación)
Devolución do 30% dos retornos que xere o proxecto

2

3

Programa integral de apoio que inclúe: informes e estudos, plan de
desenvolvemento e comercialización e informe de auditoría legal (DDL)
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PROGRAMA IGNICIA
z
Requisitos dos proxectos
z

1. Proxectos que aborden probas ou actuacións posteriores á obtención do resultado de
investigación que se pretende explotar.
2. Proxectos con resultados con potencial de transferencia e de xeración de retornos
económicos no curto e medio plazo.
3. Capacidade de xerar resultados con aplicación na sociedade.
4. Con equipos comprometidos coa comercialización e a transferencia.
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PROGRAMA IGNICIA
NNoovviiddaaddeess 22001188::

z
Entidades beneficiarias
z

OOr rzzaammeennt too: : 22, ,55 MM€€

Organismos públicos e
privados de
investigación:

Universidades (OTRI)
Centros tecnolóxicos
Fundacións santiarias e de
investigación
CSIC
IEO

Con sede ou centro de
traballo en Galicia

AAxxuusst teess
ccr ri it teer ri iooss
aavvaal li iaacci ióónn

ddee

EEl li immi innaacci ióónn aacccceessoo ddi ir reecct too
TTr raammi it taacci ióónn eexxccl luussi ivvaa vví íaa
eel leecct tr róónni iccaa

Aceptación condicións

Aceptación das obrigas
derivadas da convocatoria e da
resolución, así como as
condicións de reembolso
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PROGRAMA IGNICIA
z
Beneficios do programa
z

Informes

Soporte

Informe sobre o estado da
ciencia avalado por expertos
internacionais

Asesoramento/Contacto con
posibles
partners/Identificación e
contacto clientes.

Investimento

Seguimento
Acompañamento durante
todo o proceso de
valoración/transferencia/
comercialización.
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PROGRAMA IGNICIA
Fase de investimentoz z
1. Financiamento dos custos marxinais precisos para desenvolver as aplicacións comerciais dos
proxectos seleccionados, como, por exemplo:
•

Validación técnica

•

Estudos de mercado

•

Análise de oportunidades comerciais e de negocio

•

Contratación persoal especializado

2. Investimento estimado: 200.000 - 400.00 €/proxecto.
3. Calendario de desembolsos segundo fitos: o primeiro desembolso é anticipado e os restantes
libraranse despois da acreditación do cumprimento de cada fito.
4. Devolucións: 30% dos retornos xerados polo proxecto; se non hai retornos económicos non se
realizará devolución pero si xustificación dos gastos marxinais realizados.
5. Compatible con outras fontes de financiamento/capital.
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PROGRAMA IGNICIA
Cronograma

z

z

Publicación da
convocatoria

Presentación de
solicitudes

1ª fase avaliación
07/2018*

09/05/2018

10/05 ata 11/06/2018

2ª fase avaliación
09/2018

*As datas a partir da primeira fase de avaliación son estimadas.

Plan desenvolvemento e
comercialización+DDL
11/2018

Investimentos
12/2018

Seguimento
(durante todo o
proceso de
transferencia e
comercialización)
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PROGRAMA IGNICIA
z
Presentación de solicitudes
z

Presentación exclusivamente telemática:
https://sede.xunta.gal
IN855A:

Anexo I: formulario solicitude
Anexo II: memoria técnica; galego/castelán e inglés;
descargable na web gain.xunta.gal

Certificado dixital do
representante legal da
entidade solicitante ou
da propia entidade.
Chave 365:
Información general
Alta electrónica

Máis información:
981 54 10 73 / 981 54 10 73 / 981 95 73 93

servizos.gain@xunta.gal

