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COVID-19
¿PROBLEMAS PARA ATOPAR FINANCIAMENTO A CAUSA DO COVID-19?

PROCESO
Coñecer as miñas capacidades
e limitacións

Saber qué necesidades 
teño

Deseñar unha estratexia de 
financiamento

Canto diñeiro necesito

Para qué o necesito
Subvencións

Préstamos bonificados
Avais

Deduccións fiscais

Bonificación SS.SS.

Patent Box Deduccións IRPF
CPI

Cheque fiscal

Qué alternativas teño

GAIN
IGAPE

Consellería
Concello

CDTI
UE

AEAT
ENISA

SGR

ICO

Aceleradoras
AGACAL Ministerios

EE.FF.

TGSS

PEME
Onde acudir

… por onde empezo

Analizar as alternativas 
para o seu financiamento

Re-acciona # ASESORAMENTO PARA O FINANCIAMENTO DA INNOVACIÓN

Crédito/Préstamo
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En que consiste?

IMPLEMENTA A TÚA ESTRATEXIA DE FINANCIAMENTO DA I+D+i

Deseñar e implementar unha estratexia personalizada de financiamento de I+D+i na PEME 
a partir dunha análise inicial do teu desempeño innovador

FILOSOFÍA DO SERVIZO
Resultados
concretos
e medibles

Orientado á
aprendizaxe

Adaptado ás capacidades e 
necesidades de financiamento da 
I+D+i de cada PEME

Acompañamiento e titorización 
dun equipo consultor experto

Analiza o nivel de 
innovación da túa peme

Define a túa 
estratexia de 
financiamento da 
innovación 

Plan de 
financiamento de 
I+D+i
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Como se desenvolve?
FASE 1

Planificación
FASE 2
Análise

FASE 3
Estratexia

FASE 4
Seguemento

Planificación
Formar a responsables da
PEME na metodoloxía e
ferramentas a empregar e
planificar as sesións de
traballo e os obxectivos para
cada unha delas

Análise
Coñecer o desempeño
innovador da PEME así
como outros indicadores
vinculados ó seu carácter
innovador e a súa
comparación con
estatísticas oficiais

Estratexia
Deseñar a estratexia de
innovación acorde a un itinerario
para a súa formalización nun
plan de financiamento da I+D+i

Seguimento

Implementar os
procedementos de recollida
de datos necesarios para
controlar a execución da
estratexia
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Que accións se contemplan?
SERVIZO MODULAR:
ADAPTADO ÁS NECESIDADES DA TÚA EMPRESA

ACCIÓNS INCLUIDAS
• Informe Innobench
• Análise da posición competitiva en innovación
• Road-map financiamento I+D+i
• Itinerario personalizado de financiamento da innovación

INICIA: Estratexia subvencións de I+D+i
AVANZA: Estratexia fiscalidade da I+D+i
CONSOLIDA: Estratexia SS.SS persoal investigador
ACELERA: Estratexia Patent Box e CPI

• Plan estratéxico de financiamento da I+D+i

OUTRAS POSIBLES ACCIÓNS DO SERVIZO
• Identificación de innovacións na peme
• Servizo de vixilancia de axudas de I+D+i
• Selo peme innovadora
• Procura de partners na contorna da UE
• Cadro de mando de indicadores de innovación

108 HORAS DE CONSULTORÍA
Traballo in company e
seguemento continuo



- INNOVACIÓN -
Asesoramento para o financiaciamento da innovación

Que beneficios obtén a PEME?

O TEU ITINERARIO DE MELLORA COMPETITIVA NON ACABA AQUÍ
Descobre o resto de servizos de dixitalización, innovación, estratexia e profesionalización!

SERVIZO COFINANCIADO, 
HAI UNHA TARIFA PARA TI. 
A PARTIR DE 3 PERSOAS TRABALLADORAS OU SOCIOS 
TRABALLADORES

Unha carteira de liñas de financiamento da I+D+i ás que
presentarse

MÁIS INFORMACIÓN
T. 982 267 202

AXENTE COLABORADOR

Un posicionamiento máis competitivo para os
meus produtos innovadores

Unha BBDD de consulta para a captación de dita
información

Unha metodoloxía de recollida de datos sistematizada e
estructurada

Unha nova estratexia de innovación aberta na
organización

Unha ampliación da contorna de incentivos para a execución
das miñas actividades innovadoras

CONVOCATORIA
DOG 02/06/2020


