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A RIS3 de Galicia

Que é a Especialización Intelixente?
É un novo concepto adoptado pola CE que guiará a política rexional europea no período 2014-2020
Qué implica para as rexións?
• Considerar o contexto global: Acadar ventaxes comparativas a

través dunha especialización coherente con outras rexións nun
contexto globalizado.
• Priorizar a especialización: Acadar ventaxes competivivas
mediante a priorización de áreas de especialización.
• Ponteciar a conectividade: Explotar a diversidade
relacionada entre sectores/clusters conectados para que
xurdan innovacións radicias.
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A RIS3 de Galicia

Porque xurde o concepto de especialización intelixente?

• Perda de competividade de Europa
• Menor capacidade de xerar valor a partir de I+D+i
• Perda de oportunidades de diferenciación das rexións
• Concentración de recursos nas rexións máis atractivas
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A RIS3 de Galicia

Cómo se traduce na política rexional europea 2014-2020?
1
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Condicionalidade
Exante

• Para recibir Fondos FEDER e FEADER é obrigatorio dispoñer de políticas
innovación de especialización intelixente.

Cooperación
axentes rexionais
de innovación

• Administración, empresas e axentes do sistema de innovación participan na
elaboración da Ris3

Concentracíón
recursos

• Concentrar esforzos en áreas prometedoras partindo das ventaxes comparativas
da rexión
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Complementarieadade
fondos

• Tanto públicos como privados, a distintos niveis
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Orientación
resultados

• Indicadores de resultados e boas prácticas entre rexións.
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A RIS3 de Galicia

A especilización intelixente das rexións debe ser a base para acadar a excelencia
europea e así o crecimento, sostible e integrado fixado na Estratexia Europa 2020
Especialización das rexións

Bases para a Excelencia Europea

EU
Excelencia, Proxectos de I+D
(Horizon 2020, COSME)

Sistema Nacional de Innovación
(España)
Estratexia Estatal de Ciencia e
Innovación, Proxectos de I+D, Centros
competitivos, soporte financieiro

Europa 2020
• Crecimiento intelixente
• Crecimiento integrado
• Crecimento sostible

Sistema Rexional de Innovación
(Galicia)
i2c, Infraestruturas, servizos de soporte,
transferencia de tecnoloxía, soporte financieiro
(FEDER 2014-2020)
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A RIS3 de Galicia: papel de GAIN

A Axencia de Innovación de Galicia é o organismo designado pola Comisión Europea
como coordinador da elaboración da estratexia Ris3 de Galicia baixo un enfoque
Bottom-up no que participen todos os axentes do sistema rexional de innovación

Visión Galicia 2020

Extratexia
Ris 3

Interlocutor
oficial
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A RIS3 de Galicia: papel de GAIN

A elaboración da RIS3 de Galicia segue a estructura metodolóxica proposta pola S3
Platform que identifica 6 pasos
Enfoques Horizontais

Paso
1

Análise do contexto rexional e do potencial para a innovación

Paso
2

Creación dunha estrutura de goberno sólida, participativa e
inclusiva (Público-Privado-Sociedade)

Clusters
Innovación Pemes
Infraestructuras de investigación
Cooperación Universidade Empresa

Paso
3

Xerar una visión compartida sobre el futuro da rexión

Axenda dixital
Tecnoloxías facilitadoras

Paso
4

Elexir un número limitado de prioridades para o
desenvolvemento rexional

Paso
5

Establecimento dun marco axeitado de políticas rexionais

Paso
6

Sectores cultural e creativo
Internacionalización
Enxeñeiria financieira
Compra Pública Innovadora
Crecimento verde

Integrar mecanismos de seguimiento e avaliación

Innovación social
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A RIS3 de Galicia: Pasos

O plan i2=c tómase como punto de partida para a elaboración da Ris3 de Galicia

Análise

Gobernanza e
participación

Exercicio de
partida de
especialización
intelixente

Visión
compartida

Prioridades

Políticas e
instrumentos

Avaliación

GAIN como membro activo da
Plataforma S3
Deseño e validación da gobernanza
I Foro Ris 3 Galicia



Creación do Observatorio
Galego de Innovación



Borrador de Diagnose realizado



Primeira visita do experto da CE



Reunión DG Regio

I2=c:
Observatorio de
innovación

En execución
Lanzamento
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A RIS3 de Galicia: Análise

GAIN ven de realizar unha análise DAFO do sistema de innovación rexional, coma base para
o proceso de reflexión estratéxica participativa que da comezo
Empresa

Sistema rexional de innovación

• Dimensión reducida das empresas galegas

• Escasa receptividade das empresas líderes
galega aos mecanismo de apoio existentes

• Limitada capacidade de absorción empresarial
• Cultura baseada en custos e recursos /vs/ coñecemento e
innovación

• Plataformas tecnolóxicas con pouco dinamismo e
excesivamente dependentes de financiamento público
• Concentración tradicional das actuacións no lado da oferta
e no papel regulador

• Dispoñibilidade de fondos para fomento da
Innovación no marco de apoio 2014-2020
• Tendencia á concentración de esforzos en
sectores estratéxicos e de gran impacto

Guvernamental
• Restricións financieiras que limitan o
alcance das políticas públicas

Claves da DAFO
según estrutura
RIS3 Key

• Especialización en sectores de intensidade tecnolóxica
media-baixa

• Presenza de clústers fortemente arraigados
no territorio
• Crecente apertura exterior das áreas con maior potencial
innovador

Ciencia-coñecemento-creativo
• Interacción feble Academia-Empresa
• Escasa presenza de persoal investigador no tecido produtivo

• Incipiente apoio público ó lado da demanda
(CPI)

• Escasa capacidade de retención,captación e recuperación de
talento no ámbito rexional

• Concienciación institucional da importancia da
Investigación, Innovación e Internacionalización das
actividades produtivas no desenvolvemento rexional

• Campus de Excelencia

• Numerosos mecanismos de apoio materiais e inmateriais
ó entramado empresarial galego

• Universidades ben posicionadas en FP7
• Crecente presencia dos Centros Tecnolóxicos en
convocatorias competitivas internacionais
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A RIS3 de Galicia: Modelo de gobernanza

Partindo da especialización temática dos fondos de innovación deséñase a estratexia 3x2
Especialización temática según asignación dos
fondos de innovación 2007-2012
Marco

Programas
• P.O FEDER
Galicia

Estratexia 3x2

Temáticas
• Deseño e produción industrial (27%)
• TIC (10%)
• Construción (9%)

Saúde,
benestar e
vida

Alimentación,
Agricultura,
Pesca e
Biotecnoloxía

Enerxía,
Medioambiente
e Servizos

• Medio mariño (9%)
• Tecnoloxías de produción (28%)
• Alimentación (27%)
• TIC (17%)

TIC

• Transporte (16%)
• Innterconecta
• Innterconecta
sector público

• Saúde (84%)

Nanotecnoloxías, materiais e tecnoloxías da produción

• TIC (16%)
• Pesca (23%)
• Agroalimentación, biotecnoloxía e
medio ambiente (17%)
• TIC (15%)
• Saúde (13%)
• Tecnoloxías de produción (10%)
• Enerxía (6%)

Retos temáticos sectoriais
Tecnoloxías facilitadoras

• Nanotecnoloxía (5%)
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A RIS3 de Galicia: próximos pasos

En resume:

1

2

Importancia da Ris3 na obtención de fondos FEDER-FEADER2014-2020

coordina o proceso de elaboración da estratexia

3

Data límite para a elaboración da estratexia xuño 2013

4

Colaboración de todos os axentes do sistema galego de innovación

Obxectivo
compartido
sobre a visión de
Galicia 2020

11

