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Que é High Tech Auto? 
 

A Incubadora  High  Tech Auto de Galicia é un proxecto que está cofinanciado pola 
Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) cunha 
taxa de cofinanciamento do 80% dentro do Programa Operativo  Plurirregional de España 
2014-2020 no marco do programa «Incubadoras de alta tecnoloxía para o fomento da 
innovación e a transferencia da tecnoloxía ás micropemes» da Fundación Incyde. 
 
É unha iniciativa promovida polo Consorcio da Zona Franca de Vigo ( CZFV) e pola Xunta de 
Galicia a través do Instituto  Galego de Promoción Económica (IGAPE). 
 
Unha incubadora de empresas proporciona un espazo ou ambiente físico no que os 
emprendedores poden desenvolver as súas iniciativas empresariais e acceder a 
ferramentas, recursos, contactos, capacitacións e relacións que necesitan para crecer e 
desenvolver a súa capacidade de xestión no mercado local, nacional e internacional,  
catapultando iniciativas mediante a xeración dunha nova perspectiva e actitude 
empresarial, vista desde o punto de vista da innovación. 

 
A incubadora  HIGH  TECH AUTO de Galicia especializada no sector da automoción supón 
unha oportunidade para favorecer a transferencia de tecnoloxía ao tecido empresarial do 
sector de automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos avanzados para a 
industria da automoción a través de vehículos de transferencia de tecnoloxía. 
 
Ten como obxectivo favorecer a  pre-incubación, incubación e post-incubación de ideas e 
proxectos tecnolóxicos en fase semente ou incipiente coa idea de validalas e transferilas 
ao mercado do sector da automoción coa idea de validar idéalas/tecnoloxías para 
posteriormente construír un modelo de negocio de innovador ao redor dela. 
 
Cómo funciona la incubadora? 
 

A incubadora  High  Tech Auto de Galicia ten como obxectivo favorecer a  pre-
incubación, incubación e post – incubación de ideas e proxectos tecnolóxicos en fase 
semente ou incipiente coa idea de validar idéalas/tecnoloxías para posteriormente 
construír un modelo de negocio innovador. 
 
O obxectivo é dotar das condicións necesarias e suficientes para constituír un proxecto 
empresarial que sexa  acelerable, creando para iso as condicións necesarias a través de 
servizos que faciliten a transferencia das tecnoloxías mediante creación de empresas 
tecnolóxicas. 
 
Para iso, establécense dentro do incubadora tres fases:  
 

• Pre – incubación: traballarase con iniciativas empresariais que están nunha fase 
moi incipiente. Búscase traballar ideas ou tecnoloxías que necesiten analizar a 
súa viabilidade e encaixe no Sector da Automoción. 
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• Incubación: orientada a construír o modelo de negocio das iniciativas 
empresariais co obxectivo de facilitar as condicións necesarias para ser  
comercializables e saír ao mercado. Ao finalizar esta fase, e se así o estiman 
oportuno os  incubados e o comité de selección da Business Factory Auto, os 
proxectos poderán ser orientados ao programa  BFA. 

• Post – incubación: esta última fase está dirixida a que os proxectos  incubados 
que non teñan a madurez suficiente para ser acelerados poidan continuar 
durante un espazo temporal limitado da incubadora. 

 
De qué programas e servizos pódome beneficiar na incubadora? 
 

Dentro da Incubadora  HTA defínese un programa de alto rendemento que 
combina un conxunto de servizos de formación,  tutorización,  coaching mentoring, 
internacionalización e apoio no acceso de financiamento externo, ademais dunha serie de 
servizos tales como: 

 
• Espazo para a incubación das iniciativas empresariais. 
• Programas específicos para a cooperación tecnolóxica e acceso á 

internacionalización das iniciativas empresariais  incubadas. 
• Laboratorio de Fabricación e Servizos dixitais e tecnolóxicos de automoción. 
• Formación tecnolóxica e  tutorización para o  testeo dos produtos no laboratorio 

de fabricación e servizos dixitais e tecnolóxicos de automoción da incubadora  
High  Tech Auto. 

• Programa de fomento do acceso a financiamento externo por parte dos 
proxectos emprendedores  incubados. 

• Accións de mellora de competitividade de iniciativas empresariais  incubadas: 
 

o Programa de fomento da innovación ( Pre – incubación) 
§ Programa carteira  prospectiva de necesidades no sector da 

automoción. 
§ Laboratorio de fabricación e servizos dixitais de automoción. 
§ Pasarela tecnolóxica: conexión emprendedores, centros 

tecnolóxicos e universidades. 
§ Programa Banco de  TFEs con potencial de emprendemento no 

sector auto. 
§ Unidade de vixilancia tecnolóxica e competitiva no sector de 

automoción. 
§ Design  Thinking e de creatividade para a innovación. 
§ Programa da  hibridación de tecnolóxicas no sector da 

automoción. 
§ Programa contraste de mercado en fase temperá da innovación. 
§ Programa  matching tecnoloxías – grupos de investigación. 
§ Automotive  channel. 
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o Programas formativos e de  mentorización    (Pre – incubación) 
§ Academia de alta tecnoloxía do sector de  automación. 
§ Programa pílulas de formación ad hoc. 
§ Mentores de negocio. 
§ Mentores de mercado – sector. 
§ Mentores tecnolóxicos. 
§ Programa  Innoacoach. 
§ Demolabs  Automotive. 

o Programa de internacionalización (Incubación) 
§ Programa para a cooperación tecnolóxica internacional e a 

internacionalización dos emprendedores e as empresas 
micropemes  incubadas. 

o Programas  networking (Incubación) 
§ Foro anual de emprendemento tecnolóxico en automoción. 
§ Speed –  dating emprendedores automoción. 
§ Eventos portas abertas cos centros tecnolóxicos asociados á 

incubadora. 
§ Workshops grupos de investigación 
§ Programa de visitas a empresas do sector de automoción. 
§ Xornadas de  cocreación no sector de automoción. 
§ Afterworks tecnolóxicos con especialistas do sector. 
§ Showrooms de provedores tecnolóxicos. 

o Acceso a financiamento (Incubación) 
§ Sistema de alertas sobre fontes de financiamento e subvencións 

con titor  online. 
§ Lonxa anual de financiamento do sector da automoción. 
§ Talleres de simulación e negociación financeira. 
§ Afterworks con axentes do sistema galega de financiamento do 

emprendemento e innovación. 
§ Programa de asesoramento en materia de proxectos europeos, 

nacionais, e rexionais para innovación no sector auto. 
 
Onde se desenvolverá o Programa? 
 

O Programa desenvolverase de forma provisional na sede do Consorcio na Zona 
Franca de Bouzas en Vigo ata que se finalice a construción do complexo World  Car  Center, 
que será a sede permanente da Incubadora  High  Tech Auto e estará na Avenida  Alcade 
de Portanet de Vigo. 
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Que espazos e equipamentos ten a High Tech Auto? 
 
A incubadora conta con: 
 

• Espazo de incubación compartido (coworking). 
• Salas individuais a disposición de todos os proxectos para celebrar reuniones u 

outros eventos. 
• Laboratorio de Fabricación e servizos dixitais e tecnolóxicos de automoción. 

 
Cal é o horario da High Tech Auto? 

 
Os usuarios e ocupantes da incubadora desenvolverán a súa actividade dentro do 

horario establecido polo  CZFV.  
 

Fóra dese horario, estará prohibido o acceso total a toda persoa, usuaria ou non da 
Incubadora, salvo autorización expresa e excepcional. 
 
Estes horarios serán definidos antes do inicio do Programa. 
 
Quen pode participar na High Tech Auto? 
 
Todos os participantes do Programa poderán ser tanto persoas físicas como xurídicas. 
 
Que proxectos podo presentar? 
 

O programa está aberto a todas aquelas iniciativas emprendedoras de carácter 
innovador vinculadas co sector de automoción, sector auxiliar de compoñentes e servizos 
avanzados para a industria da automoción, xa sexa en produto/servizo, en procesos e/ou 
no modelo de negocio, ou tecnoloxías. 
 
Que ten que cumprir como mínimo o meu proxecto para acceder ao 
Programa? 
 
Os requisitos mínimos de acceso ao Programa son: 
 

• Cada proxecto deberá estar representado por polo menos unha persoa que será 
a encargada de participar nas actividades e programas da  HTA. 

• Todos os membros maiores de idade. 
• Cada participante poderá participar en cantas candidaturas estime oportuno, coa 

limitación que só optará á  elegibilidad dunha única candidatura. 
• Os promotores serán os autores intelectuais das ideas que presentan ou non 

facer uso de propiedade intelectual e/ou industrial de terceiros sen os permisos 
correspondentes. 

• A Incubadora  High  Tech Auto é compatible con outros programas de incubación 
e aceleración, a condición de que a persoa representante non sexa a mesma nos 
outros programas. 
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A que me comprometo co  Progama? 
 
Entre os compromisos adheridos ao programa, están os seguintes: 
 

• Garanizar que a información facilitada é fidedigna. 
• Notificar aqueles cambios significativos relacionados coa composición do equipo 

promotor, entrada de novos socios,.. así como calquera cambio de información 
substancial do proxecto. 

• Asistir obrigatoriamente e participar de forma activa en polo menos o 80% das 
actividades do programa. 

• Garantir o dereito de explotación da tecnoloxía na cal se apoia o proxecto. 
• Garantir que se fan responsables por calquera reclamación sobre propiedade 

intelectual ou utilización de información de dominio privado mantendo indemne 
ás Entidades Promotoras #ante calquera reclamación. 

• Presenza continuada de, polo menos un membro do equipo, no espazo de 
incubación da  HTA.  

 
Cal é o calendario previsto? 
 
A duración prevista é a seguinte: 
 

• Convocatoria e selección 
§ Desde o 06/10/2021 ata o 03/12/2021 poderanse presentar as 

candidaturas. 
§ Desde o 04/12/2021 ata o 14/01/2022 levará a cabo o proceso de selección 

e entrevistas. 
§ Día 21/01/2022 celebrarase o Start Up Day. 

• Fase 1 :  Pre – incubación 
§ Desde os 3 aos 12 meses seguintes á Convocatoria e selección. 

• Fase 2 : Incubación 
§ Desde os 3 aos 12 meses seguintes á Convocatoria e selección. 

• Fase 3 : Post incubación 
§ Desde os meses 12 ao 24, se  incubados e comité de selección estímano 

oportuno. 
 
Como me decato das notificacións relacionadas co Programa? 
 

A  través da web www.htauto.gal e no Rexistro do Consorcio Zona Franca de Vigo, 
en Bouzas, daranse a coñecer as iniciativas empresariais seleccionadas. 
 
Calquera outra notificación individual será notificada por correo electrónico ou contacto 
telefónico. 
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Que pasos teño que seguir para inscribir o meu proxecto? 
 

1. Inscrición 
 

A solicitude será a través dun formulario de candidatura na sección  online 
dispoñible en: www.htauto.gal  
 
O formulario estará dispoñible durante a totalidade do prazo de inscrición e só se 
aceptarán os formularios de candidatura recibidos dentro de devandito prazo. 
 
Unha vez confirmada a candidatura enviarase un correo electrónico que confirme que a 
solicitude se procesou correctamente en prazo e forma. 
 

2. Contido da candidatura  online 
 

• Datos da persoa de contacto (teléfono, email e localización) 
• Persoas que participarán na incubadora (nome, apelidos e documento de 

identidade) 
• Dirección web do proxecto (se existe) 
• Dirección do perfil en redes sociais (se existe) 
• Identificación da empresa (en caso de estar constituída) 

 
§ Memoria de candidatura 

 
§ Título do proxecto ( max. 20 caracteres) 
§ Resumo executivo ( max. 250  car) 
§ Descrición ( max. 2000  car) 

o Oportunidade de negocio 
o Tecnoloxía utilizada 
o Elo da cadea de valor obxectivo 
o Alternativas actuais 
o Solución proposta 
o Mercado obxectivo 
o Proposta de valor 
o Competencia 
o Modelo de negocio 
o Estado do proxecto 
o Equipo do proxecto 

 
• Anexos que engadan valor á candidatura 

§ Vídeo demostrativo 
§ Presentacións 
§ Aplicacións 
§ Arquivos en formato pdf (planos, maquetas, debuxos, fotos…) 
§ Outros 
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E se teño algunha dúbida, a quen podo acudir? 
 

Pódese consultar as bases da convocatoria na seguinte ligazón:  
 https://htauto.gal/bases-del-proyecto/ 

 
 

Ou a través do seguinte número do: 
 Teléfono  [+34] 986 269 726   

 Correo electrónico:  incubadora@zonafrancavigo.com 
 


