
Luns 29 de Xullo
GAIN - Axencia Galega de innovación
Rúa de Airas Nunes, s/n, Edificio CNTG
15702 Santiago de Compostela

Nesta xornada adicada ao “Apoio á participación de empresas galegas 
no Instrumento Peme (Horizon 2020)” presentarase a convocatoria da 
Axencia Galega de Innovación para o financiamento do 
desenvolvemento de propostas presentadas a Fase 1 ou a Fase 2 do 
Instrumento PEME, sempre que esta obtivese unha nota de avaliación 
superior aos 13 (Fase 1) ou 12 puntos (Fase 2), ou fose distinguida co selo 
de excelencia da Comisión Europea ou mecanismo similar. Esta liña 
esestará tamén aberta para ás novas convocatorias do Consello Europeo 
de Innovación que dean continuidade ao instrumento PEME.

Estas axudas serán cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa Operativo 
Feder Galicia 2014-2020.

Coñecer a perspectiva dos evaluadores das propostas de 
Instrumento PEME sobre os factores clave para o éxito na 
convocatoria

Coñecer a experiencia práctiva de empresas galegas 
beneficiarias dun Instrumento Peme Fase 1 ou Fase 2

Coñecer a convocatoria da Axencia Galega de Innovación 
para o financiamento de propostas galegas con selo de 
excelencia

OBXECTIVOS



BENVIDA E PRESENTACIÓN

Patricia Argerey Vilar - Directora da Axencia Galega de Innovación
9:30  -  9:40

PECHE DA XORNADA E NETWORKING11:00  -  11:30

Mesa de debate 1

QUÉ É UN BO PROXECTO PARA INSTRUMENTO PEME? A PERSPECTIVA DOS 
EVALUADORES

Modera: Pedro Arenas Barreiro - Director da Area de Servizos de GAIN

CContaremos  coa  presenza  de  evaluadores  en  activo  do  Instrumento  PEME  que  
compartirán  a  súa  perspectiva  sobre  os  factores  clave  para  unha  exitosa  
redacción  e  configuración  de  propostas.

9:40  -  10:00

Mesa de debate 2

O INSTRUMENTO PEME EN PRIMEIRA PERSOA. A PERSPECTIVA DOS 
BENEFICIARIOS

Modera: Carlos Sánchez Vecino - KAM de Instrumento Peme en Galicia

AA  través  da  experiencia  práctica  de  beneficiarios  de  Fase  1  e  Fase  2  do  
instrumento  PEME,  coñeceremos  a  súa  experiencia  para  a  consecución  dunha  
proposta  de  excelencia.

10:00  -  10:30

PROGRAMA DE APOIO Á PARTICIPACIÓN GALEGA NO INSTRUMENTO PEME

Luisa Boquete Pumar - Directora da Area de Programas de GAIN

Coñeceremos  a  covocatoria  da  Axencia  Galega  de  Innovación  para  o  
financiamento  do  desenvolvemento  de  propostas  excelentes  presentadas  a  
Fase  1  ou  Fase  2  do  Instrumento  PEME.

10:30  -  10:50

ROLDA DE PREGUNTAS10:50  -  11:00


