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PROGRAMA PRINCIPIA - 2018 

(DOG 21/05/2018) 
Presentación de solicitudes 

 
A convocatoria de axudas do Programa Principia da Axencia Galega de Innovación ten por obxecto  o fomento 
da contratación durante un período mínimo dun ano, de persoal para a realización de actividades de I+D+i, 
aliñadas coas prioridades establecidas na RIS3 para Galicia, que se formalicen desde o día 1 de xaneiro de 2018 
ata o 1 de decembro de 2018, ambas inclusive. 
 
Esta convocatoria só admite un máximo de dez contratos por entidade beneficiaria, por este motivo, en 
previsión de que se presenten varias solicitudes, ábrese un prazo ata o día 14 de xuño (xoves) para que os 
interesados envíen á Sección de Xestión de Convocatorias e Axudas a Investigadores unha carta de interese na 
que deben indicar 
 

- Tipo de persoal a contratar para actividades en I+D+i 
- Aliñamento coa RIS3 Galicia 
- Compromiso de co-financiamento no que se indique a partida orzamentaria * 

 
Se o número de contratos solicitados fose superior a dez, a Comisión de Investigación, delegada do Consello 
de Goberno, establecerá unha orde de prioridade, atendendo preferentemente aos resultados da avaliación 
ANEP do colectivo que avale a petición, e a súa pertenza a grupos de potencial crecemento, grupos de 
referencia competitiva, agrupacións estratéxicas ou centros singulares financiados pola Consellería de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. O prazo interno para presentar a documentación 
completa das solicitudes seleccionadas, xunto coa Memoria técnica (Anexo II) e copia da resolución de 
concesión de axudas para a mesma finalidade, no seu caso, rematará ás 14.00 horas do día 18 de xuño (luns), 
e deberase entregar na: 
 

Sección de Xestión de Convocatorias 
e Axudas a investigadores 
coordinacion.investigacion@udc.gal+ 
ESCI – Campus de Elviña 
Ext.: 5761, 5760 

A Coruña, 13 de xuño de 2018 

 
Salvador Naya Fernández 

Vicerreitor de Política Científica 
Investigación e Transferencia 

 
 

* Para os efectos de cofinanciamento: 
 non son válidos os fondos obtidos a través de convocatorias nacionais de proxectos de investigación 

(MINECO) 
 Son válidos os fondos obtidos de convocatorias da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria (Consolidación e estruturación, Agrupacións estratéxicas e Centros Singulares) 
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