
 
 

ANEXO II 

DESCRICIÓN DOS RETOS  

CÓDIGO DO RETO:                                                                             Col21/07  

Empresa/Entidade propoñente: High Tech Auto 

Actividade económica principal da entidade (código CNAE):   

Título do RETO:  Aplicación de tecnoloxías á mobilidade e /ou a automoción e os 
seus auxiliares. 

Contexto y definición do problema ou necesidade: A HTA persegue promover 
un ecosistema de innovación do sector automoción e os seus auxiliares en Galicia, que 
integre a emprendedores, empresas, sistema de coñecemento e I+D+ i, administración 
pública e entidades de financiamento. Esta iniciativa favorece así á transferencia de 
tecnoloxía do ámbito académico e tecnolóxico ao tecido empresaria. 

Obxectivos do RETO:  Presentación de ideas relacionadas co sector da automoción e a 
mobilidade en fase inicial do proceso empresarial, tanto en relación ca creación dun produto, 
como na mellora dun proceso ou coa organización.  

Áreas de interese socioeconómico principal do reto. TECNOLOXIAS DA FABRICACIÓN: 
AUTOMOCIÓN; AERONÁUTICA, TECNOLOXÍA DA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN, 
OUTROS 

Disciplina universitaria á que se dirixe o reto: SEN ESPECIFICAR, 
PREFERIBLEMENE ENXEÑARIAS  

Número máximo de ideas de proxectos a premiar: 10 

Destinatarios: 

- Alumnado  a realizar o seu TFG X 
- Alumnado  a realizar o seu TFM X 
- Alumnado  a realizar a súa tese doutoral X 
- Proxecto emprendedor  X 

Tipoloxía dos premios:  
Selección dun/dunha estudante para participar en próximas convocatorias da HTA (High 
Tech Auto), unha incubadora de Alta Tecnoloxia especializada no sector da automoción no 
que os/as estudantes que resulten seleccionados poderán desenvolver 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. 

Mais información: https://htauto.gal 
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