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Financiamento 
Nesta sección presentamos os datos de captación de recursos para o período 2017-

2021. Ampliouse o período de 3 a 5 anos, xa que consideramos que unha referencia de 
3 anos resulta escasa cando se refire aos datos de captación de recursos. Por outra 
banda, na presentación dos datos asociouse o importe íntegro de cada proxecto ao ano 
no que se captou o recurso, ao non dispor dos datos desagregados por anualidades. 

O montante total de ingresos captados no período 2017-2021 é de 10.81 M€, o que 
fai unha media de 2.16 M€/ano. Dentro deste período abránguense os 2.21 M€ 
recibidos a través da convocatoria de acreditación de Centros Singulares 
de Investigación da Xunta de Galicia. O financiamento basal no período, tendo en 
conta as axudas achegadas pola Xunta de Galicia e pola USC ascenden a 2.53 M€, 
co que a proporción de financiamento basal en relación aos recursos captados sitúase 
nun 23,9%. Deste xeito, o centro multiplica por máis de 4 o financiamento basal obtido. 
Nestas cifras non se tivo en conta o financiamento derivado da incorporación de 
recursos humanos nas convocatorias competitivas no período 2017-2021, que foi  
preto de 3 M€. 

Na seguinte táboa amósanse os ingresos captados no período 2017-2021 relativos a 
proxectos internacionais, nacionais, rexionais, contratos e os recursos por proxectos coa 
industria e transferencia de tecnoloxía. 

Ao non dispor da información de captación de recursos de cada ano, os datos 
asócianse ao ano de captación, aínda que os proxectos se estendan na maior parte das 
ocasións, ao longo de varios anos. Isto provoca unha alta irregularidade nas cifras de 
captación de fondos por ano. 

RECURSOS 
CAPTADOS 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

1. FINANCIAMENTO BASAL
Programa Xestión 
Ingresos Indirectos 
(USC) - Anterior 
Contrato Programa 

26.000 25.206 27.981 28.876 44.615 152.678 

Axuda Centros de 
investigación SUG 
(Competitiva) 

- - 2.207.778 - - 2.207.778 

Outros (Convenios 
estables, etc) 

- 10.000 40.000 - 120.000 170.000 



RECURSOS 
CAPTADOS 

2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

TOTAL BASAL 26.000 35.206 2.275.759 28.876 164.615 2.530.456 

2. ACTIVIDADES DE I+D COMPETITIVAS
Internacionais: 
Programa Marco 

1.086.100 653.301 1.739.401 

Internacionais (Life, 
Cost, Interreg, 
Erasmus+, etc.) 

206.072 180.563 121.004 55.020 562.659 

Estatatais (Retos, 
Estratéxicos) 

40.000 231.110 253.011 319.748 464.167 1.308.036 

Galegos (Cons. 
Educación, GAIN, 
outros...) 

200.000 1.254.121 - 140.000 485.000 2.079.121 

Outros (fundacións, 
premios...) 

- - - 2.000 500 2.500 

TOTAL PROXECTOS  446.072 1.665.793 1.460.114   461.748  1.657.988 5.691.715 

3. INFRAESTRUTURAS COMPETITIVAS
AXudas 
Infraestruturas 
Científico-Técnicas 
(Plan Estatal) 

- - 220.116 - - - 

TOTAL 
INFRAESTRUTURAS 

- - 220.116 - - - 

4. CONTRATOS E CONVENIOS DE I+D
Contratos e 
Convenios 

114.762 488.650 674.895 290.792 524.362 2.093.461 

Servizos - - - - - - 
Reunións Científicas 
(patrocinio) 

47.420 - 61.500 128.000 - 236.920 

TOTAL CONTRATOS E 
CONVENIOS 

162.182 488.650 736.395 418.792 524.362 2.330.381 

5. RECURSOS DE TRANSFERENCIA 
Licenzas patentes - - - - - - 
Licenzas Rexistros de 
Software 

9.702,5 € 1.485,0 € 23.860,0 - 5.000 35.047,5 

Outros ingresos por 
actividades de 
transferencia 

- - - - - - 

TOTAL 
TRANSFERENCIA 

9.702,5 1.485,0 23.860,0 - 5.000 35.047,5 

INGRESOS TOTAIS 
CENTRO 

 643.957  2.191.134 4.716.244   909.416  2.351.965 10.812.716 



Na seguinte figura amósanse o total de ingresos do período en relación aos 
conceptos de maior relevancia: 

E na seguinte táboa amósanse os ingresos medios agrupados por tipoloxía de 
financiamento para os principais conceptos: 

TOTAL 2017-2021 MEDIA/ANO 
Financiamento basal 2.530.455,57 506.091,11 
Ptos. Internacionais 2.302.058,9 460.411,78 
Ptos. Nacionais 1.308.035,75 261.607,15 
Ptos. Autonómicos 2.079.120,8 415.824,16 
Infraestruturas 220.115,97 44.023,19 
Recursos, contratos e convenios de I+D 2.093.461,52 418.692,30 
Patrocinios 236.920,08 47.384,02 
Recursos de transferencia 40.047,5 8.009,5 

É relevante subliñar que con anterioridade ao 2018 o CiTIUS só participaba de 
forma puntual en proxectos do programa marco europeo. Esa tendencia invertiuse 
en 2018-2019 coa captación de 3 proxectos: 1 rede H2020-MSCA-ETN liderada 
(NL4XAI, 2019), 1 rede H2020-MSCA-ETN liderada cientificamente (MENELAOSNT, 
2019) e 1 proxecto da convocatoria FET-PROACT (MISEL, 2020) (ver detalle na 
sección 4 da memoria de actividades 2019-2021). 

A captación de proxectos nacionais incrementouse no período, aínda que os ingresos 
por ano son moi variables polas limitacións que existen nas convocatorias de 
participación por investigador nos proxectos. Por mor disto, as cifras de captación 
reflectidas asócianse en gran medida ao momento da petición de novos proxectos ao 
finalizar os vixentes. Deste xeito, posiblemente o factor máis indicativo da capacidade 
do CiTIUS para a captación de proxectos do plan nacional é o feito de que practicamente 
a totalidade dos seus investigadores participan nalgún proxecto do plan nacional en 
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todo momento. 

No relativo á captación de fondos autonómicos, correspóndense principalmente con 
proxectos asociados ao programa de grupos de referencia competitiva.  

Pola súa banda, o CiTIUS desenvolve unha actividade relevante de colaboración coa 
industria e a transferencia de tecnoloxía. Se exceptuamos o financiamento basal e por 
infraestruturas, aproximadamente un 30% dos ingresos do centro proveñen deste 
concepto. 
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