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A estratexia.
Por que se fixo
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Que se fixo

1990-2010
As Estratexias de
Especialización intelixente
(RIS3) son unha evolución das
Estratexias Rexionais de
Innovación (RIS) promovidas
pola Unión Europea durante
os noventa e a primeira
década dos 2000.
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A especialización intelixente é unha
estratexia para conseguir competitividade,
crecemento económico e emprego
sostible e de calidade a través da
innovación.
Galicia conta con un amplo abano de
singularidades que implican desafíos
diferenciais para o contexto global e, polo
tanto, oportunidades de xerar novos
productos e servizos competitivos no
mercado internacional.
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NOVOS CONDICIONANTES
DA ECONOMÍA GLOBAL
E DO COÑECEMENTO DO
SÉCULO XXI

PRIORIZACIÓN DE ÁREAS
DE DESENVOLVEMENTO
COOPERACIÓN
INTERSECTORIAL

RIS3
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2006-2009
Entre 2006 e 2009 un panel
de expertos denominado
‘Knowdlege for Growth
Group’ (K4G) conclúe que a
fenda entre Europa e EEUU é
consecuencia dunha menor
especialización económica e
tecnolóxica, e dunha menor
capacidade para priorizar
esforzos a nivel rexional.

Acadar vantaxes comparativas
considerando as fortalezas nun
contexto global.

PARA SEGUIR RECIBINDO FONDOS
EUROPEOS ESTRUTURAIS
A UE decidiu fundamentar as súas
políticas de cohesión para o período
2014-2020 nas RIS3. Todas as rexións
deben establecer as súas estratexias
como requisito previo para ter acceso ao
Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (FEDER) e ao Fondo Europeo
Agrícola de Desenvolvemento Rural
(FEADER).
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PARA CONSTRUÍR UNHAS POLÍTICAS
GALEGAS DE INNOVACIÓN SÓLIDAS
Lonxe de ser só un requisito
administrativo, a RIS3 é unha
oportunidade para que Galicia optimice as
súas políticas públicas e privadas de
innovación, xa que delas depende en gran
medida a competitividade e o crecemento
do conxunto da economía galega.

Construír vantaxes
competitivas impulsando as
eleccións de priorización.
Explotar as relacións entre os
sectores máis potentes para
diversificarse e desenvolver
novos dominios tecnolóxicos.

2014-2020
Como mecanismo para reducir
esa fenda, a UE insta as
rexións a desenvolver
Estratexias Rexionais
baseadas na busca dunha
Especialización Intelixente.
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Para que se fixo

Na RIS3 de Galicia identifícanse os
seus puntos fortes en calidade de
vantaxes comparativas e
competitivas e capacidade de
diversificación. Neste contexto a
innovación é o medio para dinamizar
os sectores endóxenos (ligados aos
recursos naturais e patrimoniais) e os
sectores tractores (os que teñen
máis peso no PIB de Galicia).
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Como se fixo
03

A estratexia.
Como se fixo

METODOLOXÍA
Diagnóstico
inicial

Grupos de
traballo

Políticas
horizontais

Sectoriais

SAÚDE,
BENESTAR
E VIDA

Visión
compartida
de futuro

Establecemento

de prioridades

Participación
cidadá

ALIMENTACIÓN,
AGRICULTURA,

ENERXÍA, MEDIO
AMBIENTE E

INFORMACIÓN E DAS

TECNOLOXÍAS DA

PESCA E
BIOTECNOLOXÍA

SERVIZOS

COMUNICACIÓNS
(TIC)

NANOTECNOLOXÍAS,
MATERIAIS E
TECNOLOXÍAS DE
PRODUCIÓN

CADEA DE VALOR
Os retos foron avaliados atendendo a toda a cadea de valor.
Recursos
endóxenos

Capital
humano
Capacidades e
potencial
tecnolóxico

240 axentes do sistema I+D+i
• Empresas

• Clusters.

• Fondos de investimento.

• Universidades.

• Centros de investigación.

• Administración.

• Entidades de transferencia
de coñecemento.

• Centros tecnolóxicos.
• Axentes sociais.

Máis de 25.000 cuestionarios para a participación cidadá

ANÁLISE
Tradición
industrial

para contrastar se unha cadea de valor é unha
oportunidade real desde o punto de vista da
innovación.

Realidade
social

CRITERIOS

Posición
relativa a nivel
internacional

Dinámicas de
emprendemento
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PRIORIZACIÓN

¿Existen instrumentos de
financiamento axeitados para
acadar este reto?

• A existencia de infraestrutura e capacidade.
• O potencial de diversificación.
• A existencia de masa crítica ao longo de toda a cadea de
valor.

¿É un compoñente estratéxico
para o crecemento intelixente,
sostible e integrador da economía
galega?

• A posición internacional de Galicia como nodo local nas
cadeas de valor globais.
• O apoio en tecnoloxías facilitadoras nas que Galicia é
competitiva.
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RETOS

Xestión innovadora
de recursos
naturais e culturais.

O modelo industrial
da Galicia do
futuro.

Solucións
tecnolóxicas para
un modelo de vida
saudable.

PRIORIDADES
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€

Conxunto de dez paquetes de actuacións
asociadas a eses retos.

Mobilizar 1.600
millóns de euros para
innovación.

Responsabilidade
compartida por
todos os axentes do
Sistema Galego de
Innovación.

INSTRUMENTOS E POLÍTICAS DE APOIO

RIS3

COORDINACIÓN
DE TODO O
PROCESO

AXENCIA GALEGA
DE INNOVACIÓN
(GAIN)
XUNTA
DE GALICIA

Promovidos pola Xunta de Galicia

Poñer en marcha
procedementos de
compra pública
innovadora para
contribuír ao
desenvolvemento
das áreas
priorizadas.

Orientar os
instrumentos de
apoio investidor
(axudas, contratosprograma, préstamos
participativos, etc.) a
estas áreas con catro
prioridades.

PEMES

Buscar axentes fóra
de Galicia que
supoñan unha
inxección de
potencial innovador,
como empresas
líderes nas áreas
obxectivo que veñan
facer I+D exercendo
así un papel tractor
sobre as PEMES
locais.

MOBILIZACIÓN DE
CAPITAL PRIVADO

TRANSFERENCIA
DE COÑECEMENTO

EMPRENDEMENTO
INNOVADOR

Programas asociados aos retos e prioridades
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Reto 1

Xestión innovadora de
recursos naturais e culturais
Galicia é unha terra de riqueza natural e patrimonial ilimitada. As súas costas, bosques
e campos presentan unha enorme biodiversidade e a súa cultura é rica e singular, o
que converteu a explotación de todos estes

O primeiro gran reto da Estratexia de
Especialización Intelixente de Galicia
é a modernización de actividades
tradicionais dos sectores primarios
galegos a través da innovación. A
explotación dos recursos do mar, do
campo, do monte e do turismo será
máis rendible e eficiente a través da
mellora da competitividade dos usos
actuais e da busca doutros alternativos
de alto valor engadido.
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recursos na base indiscutible da economía e
da sociedade galegas.
Esta realidade, unida aos apaixonantes retos
que aínda están por abordar, fan que o mar,
o agro e o monte, xunto coa enerxía e o

turismo, sexan os protagonistas do primeiro
gran reto da Estratexia de Especialización
Intelixente de Galicia.

prioridade

Valorización dos recursos do mar.
Punto de partida
O sector pesqueiro é considerado un dos principais motores da economía
galega, tanto pola súa dimensión social como polo seu peso económico. En
Galicia traballa máis do 52% das persoas que viven da pesca en toda España e
o 10% sobre o conxunto do sector na Unión Europea.
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Xestión innovadora de recursos naturais e culturais

Oportunidade
Manter e incrementar a fortaleza
do sector pesqueiro galego de cara
ao futuro require buscar solucións
produtivas para os residuos que xera,
o que ademais de ser unha necesidade medioambiental representa unha
oportunidade para desenvolver novos
produtos competitivos no mercado
internacional. Por exemplo, entre o
40 e o 50% da materia prima das conserveiras son refugallos que se poden
converter en produtos innovadores
de alto valor engadido.

Obxectivo
Poñer en valor os subprodutos e residuos vinculados ao mar, como os
descartes da pesca ou os refugallos da industria conserveira. As vías para
logralo son:

Investigar maneiras máis eficientes de recoller, concentrar
e transportar os subprodutos e
residuos da pesca.
Aproveitar os refugallos
mariños para a xeración de
biocombustibles.
Desenvolver novos cosméticos,
aditivos alimentarios e fármacos
a partir de proteínas, pigmentos,
aceites, vitaminas, minerais e
encimas procedentes dos recursos do mar.

Impulsar o nacemento de novas
empresas e modelos de negocio
baseados nestas liñas de actividade e capaces de xerar crecemento
económico para Galicia.
Mellorar a produción e comercialización de bens e servizos
asociados aos usos actuais dos
residuos e subprodutos do mar.

Optimizar a capacidade das empresas, en especial das PEMES,
para absorber coñecemento
orientado a desenvolver estas
innovacións, tanto de maneira
individual como colaborativa.
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Xestión innovadora de recursos naturais e culturais

prioridade

Modernización da acuicultura.
Punto de partida
A acuicultura galega é líder indiscutible en España co 80% da produción.
Ademais, dous de cada dez peixes
que se crían na Unión Europea
saen das granxas de Galicia. A nivel
mundial, aquí prodúcese a metade de
todo o rodaballo que se cultiva.

Oportunidade
Galicia ten o potencial para converterse en referente internacional da
industria acuícola non só a nivel de
produción senón tamén de innovación.

Obxectivo
Modernizar a acuicultura para
xerar novos produtos e servizos de
base tecnolóxica, principalmente a
través da aplicación de coñecemento da biotecnoloxía e das TIC. Isto
implica:
Potenciar a diversificación explorando o cultivo de novas especies
acuícolas mediante tecnoloxías
avanzadas e buscando fórmulas
innovadoras para presentar e
comercializar os produtos.
Aplicar a biotecnoloxía para ser
máis eficientes na produción e
no uso da auga, para xestionar
mellor os residuos e para optimizar a alimentación e a loita
contra as patoloxías dos peixes.
Atopar solucións TIC para
potenciar a imaxe de marca e
achegar valor engadido ofrecendo información sobre a calidade
e a seguridade alimentaria dos
produtos acuícolas.
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Xestión innovadora de recursos naturais e culturais

prioridade

Modernización dos sectores agrogandeiro, pesqueiro e forestal.
Punto de partida
A forza do sector primario galego ten
un referente claro nos datos de emprego: un de cada dous traballadores
do mar en España ten a súa base nun
porto galego, á vez que o agro galego
concentra o 7% do emprego total da
comunidade, o que supón o dobre da
media estatal. Polo que respecta ao
forestal, a metade de toda a madeira
que se produce en España leva o selo
galego.

Oportunidade
O futuro dos sectores pesqueiro e
agrogandeiro pasa por aumentar
a intensidade tecnolóxica da súa
actividade para ser máis competitivo,
o que contribuirá a que o reducido tamaño da maioría das súas empresas
non sexa un obstáculo para a retención de talento e a absorción de novo
coñecemento. No caso do forestal,
hai moita marxe para incrementar a
produtividade, que se estima que cos
recursos que hai en Galicia podería
ser o dobre da actual.

Obxectivo
Modernizar os sectores pesqueiro,
agrícola, gandeiro e forestal para
que as explotacións sexan máis
eficientes e rendibles e tamén para
xerar produtos e servizos innovadores. As actuacións asociadas a este
obxectivo son:
Optimizar o uso sostible da
enerxía, da auga e de todos os
recursos asociados ás actividades
do sector primario (fitosanitarios,
fertilizantes, etc.).
Mellorar o control dos riscos ambientais e da contaminación da
auga e do aire a causa dos gases
de efecto invernadoiro.
Avanzar na loita integrada contra
as pragas e as enfermidades.
Deseñar fórmulas para aumentar
a superficie das explotacións,
mellorar a súa xestión económica, crear novos produtos e abrir
novas canles de comercialización.
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Xestión innovadora de recursos naturais e culturais

prioridade

Mellora da obtención de enerxía a partir dos recursos naturais.
Punto de partida
Galicia é unha contorna privilexiada
para a produción de enerxías limpas aproveitando todo o potencial
dos recursos ligados ao monte e ao
mar. Ademais de ser a comunidade
española con máis capacidade para
producir biomasa forestal, o litoral e
os ventos oceánicos sitúan tamén a
Galicia nunha posición líder para a
explotación da enerxía na contorna
mariña. A potencia media das ondas
(40 KW/h) debuxa un escenario
óptimo para a obtención de enerxía
undimotriz, mentres que as cotas de
vento sostido, unidas ás posibilidades
para o desenvolvemento industrial
de Galicia como fabricante de torres
eólicas, establecen un futuro prometedor para a eólica offshore.

Oportunidade
A primeira grande oportunidade
para Galicia no eido da enerxía reside no aproveitamento da biomasa
procedente do sector forestal, unha
fonte de riqueza para o rural que ademais de crear emprego contribuirá á
limpeza dos montes. A isto únese a
obtención de enerxía procedente das
ondas e correntes mariñas, da forza
do vento mar dentro ou do uso das
algas como biocombustibles. Estes
novos nichos de mercado, ademais
de contribuír á mellora da taxa de
autoabastecemento enerxético de
Galicia, son unha importante oportunidade para a diversificación de
industrias como o naval.

Obxectivo
Diversificar o sector enerxético galego mellorando a explotación dos recursos naturais para obter enerxía,
en especial a través da produción de
biomasa, da enerxía undimotriz,
das torres eólicas offshore e dos biocombustibles de orixe mariña. As
áreas de mellora son moi diversas:
Innovar en equipos e tecnoloxías
para recoller, tratar, explotar e
aproveitar a biomasa forestal.
Investigar fórmulas altamente eficientes para producir e procesar
combustibles, incluíndo o deseño
de novas caldeiras.
Atopar vías máis eficientes para
a loxística da distribución destes
combustibles.
Deseñar sistemas que permitan
extraer grandes cantidades de
enerxía a partir da forza das ondas
e correntes mariñas e tamén do
vento oceánico grazas a plataformas eólicas en ultramar (offshore).
Aproveitar as sinerxías de coñecemento e a capacitación doutros
sectores galegos como o naval e o
eléctrico para a súa exportación a
outros países nos que o aproveitamento enerxético é unha oportunidade de negocio.
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Xestión innovadora de recursos naturais e culturais

prioridade

Modernización do sector turístico e das industrias culturais a través das TIC.
Punto de partida
Máis de 135.000 persoas traballan
no sector do turismo en Galicia. Isto
supón o 11,5% do emprego total na
comunidade, mentres que a media
estatal é do 7%. Ademais, esta actividade representa máis do 10% do
Produto Interior Bruto (PIB) galego.

Oportunidade
A gastronomía, a enoloxía, a natureza, as augas termais, os portos
deportivos e a cultura, co Camiño de
Santiago á cabeza, son recursos de
enorme valor para consolidar unha
oferta turística diferenciada e de calidade. Pola súa banda, as tecnoloxías
da información e das comunicacións
(TIC) representan a ferramenta para
a xeración de novos produtos e servizos grazas aos contidos dixitais e a
novas aplicacións con base no patrimonio cultural e na oferta turística.

Obxectivo
Para lograr un posicionamento
competitivo a nivel europeo, establécese o obxectivo de modernizar
o sector do turismo e das industrias
culturais a través das TIC, que representan unha tecnoloxía facilitadora
de primeira orde pola súa capacidade
para incrementar a produtividade de
calquera sector en máis do 40%. As
liñas de acción serán:
Crear novas actividades económicas que dean como resultado
produtos turísticos e culturais
innovadores e con dimensión
internacional.
Desenvolver aplicacións móbiles para que os viaxeiros máis
esixentes accedan a contidos
especializados sobre o patrimonio, a cultura e a gastronomía de
Galicia.
Abrir novas canles de comercialización que aposten pola venda
directa para aumentar a competitividade.

Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia - RIS3
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Reto 2

O modelo industrial
da Galicia do futuro.
Galicia conta cunha industria moi arraigada e consolidada en sectores coma a
automoción, o naval, o téxtil, a pedra,
a metalurxia, a alimentación, a transformación da madeira e a loxística.

A Estratexia de Especialización
Intelixente de Galicia fixa como
un dos seus tres grandes retos o
incremento da competitividade
das industrias con máis peso na
economía galega. As vías para
logralo son o aumento da intensidade tecnolóxica, a diversificación, a
especialización e a innovación nos
procesos e produtos. Neste sentido, as tecnoloxías facilitadoras
(sobre todo as TIC) e a hibridación
(a busca de sinerxías e coñecemento compartido entre sectores
interrelacionados) terán un papel
determinante.

Preto do 20% do Produto Interior Bruto
galego procede da actividade industrial, catro puntos por enriba da media
española.
O seu peso na economía e na sociedade

prioridade

Diversificación dos sectores industriais tractores.
Punto de partida
Os sectores con maior capacidade tractora no escenario industrial galego
rexistran uns niveis de emprego e facturación moi relevantes tanto para a
economía galega como no contexto estatal e, nalgúns casos, mesmo no global:
• A automoción dá emprego a
máis de 19.000 persoas e, cunha facturación anual de 6.100
millóns de euros, supón o 12% do
PIB galego e o 15% da produción
estatal.
• A construción naval galega
representa o 7% da Unión Europea e o 1% mundial. As máis de
2.000 empresas que o conforman
inclúen o 45% dos estaleiros
españois. Os seus máis de 10.000
traballadores concentran o 10%
do emprego industrial galego.
• O téxtil galego emprega 13.500
traballadores directos en máis de
1.600 empresas. A su facturación
anual ascende a 7.500 millóns de
euros, o que supón o 14% do PIB
de Galicia.
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galegas e, sobre todo, a súa potencialidade para ser máis competitiva e diversificarse fan da industria manufactureira
unha das protagonistas da Estratexia de
Especialización Intelixente de Galicia.

• O sector da pedra natural concentra o 5% do emprego industrial galego, con máis de 6.000
persoas activas. De Galicia sae o
70% da lousa producida en España, que á súa vez é líder mundial
nesta variedade. Polo que respecta ao granito, a comunidade
é a segunda produtora europea e
quinta do mundo.
• Á marxe dos sectores netamente industriais, a administración
pública exerce tamén un papel
tractor moi importante polo seu
volume de gasto e de emprego,
xa que os seus máis de 200.000
traballadores supoñen o 23% do
total galego.
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O modelo industrial da Galicia do futuro.

Oportunidade
Para seguir crecendo, estes e os outros sectores industriais estratéxicos
para Galicia, incluíndo os auxiliares, deben aproveitar ao máximo as
oportunidades que a tecnoloxía lles
ofrece. Neste sentido, a transformación da industria tradicional cara a
modelos avanzados pasa en gran medida pola capacidade para reinventarse e aproveitar nichos de mercado
alternativos acordes ao novo contexto
global.

Obxectivo
A diversificación da actividade dos sectores industriais que exercen
un papel tractor na economía galega, implementando medidas que
fomenten un cambio de orientación nas empresas –maioritariamente
PEMES de capacidade tecnolóxica media-baixa– para favorecer modelos de negocio baseados na innovación e na tecnoloxía. Á súa vez, a
inmersión do tecido empresarial existente na economía do coñecemento
contribuirá á creación dun marco sostible para o florecemento e consolidación do descubrimento emprendedor. As vías para logralo son:
Incorporar as tecnoloxías
facilitadoras (TIC, nanotecnoloxía, micronanoelectrónica,
materiais avanzados, fotónica, biotecnoloxía industrial e
manufactura avanzada) nos
procesos empresariais para
detectar novas oportunidades
de negocio, optimizar a orientación ao cliente e explotar mellor
as canles de comercialización.
Aproveitar a experiencia dos
sectores auxiliares do naval e da
automoción, principalmente o
metal, para acceder a industrias
de alta tecnoloxía como a aeronáutica e a aeroespacial.

Aplicar o uso de materiais
intelixentes á fabricación de
vehículos e tecidos para diferenciarse da competencia e acceder
a novos mercados.
Impulsar a colaboración entre
empresa, centros de coñecemento e administración para
innovar no deseño de servizos
avanzados desde o sector público aos cidadáns.

Innovar cara ao transporte do
futuro, con vehículos intelixentes, ecoeficientes, sostibles e
reciclables.
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O modelo industrial da Galicia do futuro.

prioridade

Mellora da competitividade industrial.
Punto de partida
Os sectores industriais galegos contan cun importante nicho autóctono
de desenvolvemento de tecnoloxías
capaces de mellorar a súa competitividade. As TIC, que en Galicia
ocupan a máis de 2.000 empresas,
contribúen en máis dun 40% ao
incremento da produtividade de
calquera sector. Por outra banda, as
tecnoloxías de produción desenvolvidas en Galicia están xa comezando
a contribuír ao que será a fábrica do
futuro.

Oportunidade
Os sectores transversais, é dicir, os
que teñen capacidade para incidir
de maneira determinante no aumento da competitividade de calquera
industria, teñen que dar un salto
cualitativo para afrontar o desafío de
cambiar o xeito de deseñar e fabricar
produtos.

Obxectivo
Potenciar a competitividade do
sector industrial galego mediante
a innovación nos procesos produtivos. O resultado será un avance decidido cara a fábrica do futuro, máis
eficiente e cun mellor comportamento medioambiental. As actuacións
asociadas a este obxectivo son:
Deseñar e aplicar novas tecnoloxías de proceso –cun papel protagonista das TIC– para avanzar
cara a factoría virtual.
Aplicar a eco-innovación para
desenvolver modelos de produción mediante tecnoloxías
limpas que maximicen o respecto
ao medio ambiente, o que dará
lugar a unha actividade industrial sostible.
Profundar na innovación sectorial para dar con novas funcionalidades e servizos asociados aos
produtos cos que poder atender
as necesidades presentes e futuras das industrias estratéxicas.
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O modelo industrial da Galicia do futuro.

prioridade

Impulso da economía do coñecemento.
Punto de partida
O Plan Estratéxico Galicia 2020
identifica varios sectores estratéxicos
de futuro caracterizados por presentar oportunidades de crecemento
e aumento da produtividade sobre
o tecido empresarial a nivel transversal. Son os sectores tecnolóxicos
vinculados á economía do coñecemento, entre os que ademais das TIC
figuran a nanotecnoloxía, a micro
e nanoelectrónica, a biotecnoloxía
industrial, os materiais avanzados, as
tecnoloxías de produción, as matemáticas e a estatística e a enxeñaría
ambiental.

Oportunidade
Os sectores estratéxicos de futuro teñen a capacidade de exercer
un efecto tractor e modernizador
sobre os sectores tradicionais que os
introduza de cheo na economía do
coñecemento.
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Obxectivo
Impulsar e fortalecer un sector
tecnolóxico baseado na economía
do coñecemento para reforzar a
súa capacidade de tracción sobre
o resto dos sectores estratéxicos
galegos. As medidas contempladas
para acadalo son:
Apoiar a xeración de coñecemento excelente no campo das
tecnoloxías transversais.
Mellorar a transferencia de tecnoloxía entre o sector público de
investigación e o tecido produtivo, favorecendo a mobilidade dos
recursos humanos desde os centros ás empresas e os procesos de
valorización do coñecemento a
través de iniciativas emprendedoras.
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Reto 3

Novo modelo de vida saudable
baseado no envellecemento activo
As características demográficas de Galicia,
con elevadas taxas de dispersión e envellecemento, fan desta rexión europea un laboratorio vivente de excepción para desenvolver e
aplicar tecnoloxías sobre a calidade de vida.
Non é casual, polo tanto, que a saúde sexa
a área de coñecemento con maior especia-

A Estratexia de Especialización Intelixente sitúa entre os seus grandes retos posicionar Galicia como rexión líder
do sur de Europa na innovación para a
mellora da calidade de vida e para
unha alimentación máis saudable
e segura, con especial atención ás
persoas maiores.

lización científica de Galicia e que constitúa
o tema de unha de cada dez iniciativas
innovadoras galegas, un camiño xa con moito
percorrido que convén seguir explorando.
O posicionamento avanzado no desenvolvemento de tecnoloxía para mellorar a
calidade de vida e a saúde, en especial no

prioridade

Envellecemento activo.
Punto de partida
Un de cada catro galegos ten máis de 65 anos e o 32% da poboación maior presenta algún grao de discapacidade, o que os converte en persoas dependentes.
Neste contexto, Galicia vén desenvolvendo unha importante capacidade de
xeración de coñecemento e especialización tanto no eido da investigación
como no da prestación de servizos desde a Administración:

• O Servizo Galego de Saúde
(Sergas) puxo en marcha a Plataforma de Innovación Sanitaria,
que, mediante as iniciativas
Innova-Saúde e Hospital 2050,
desenvolve 23 liñas de innovación orientadas a adaptar o
modelo asistencial ás necesidades do futuro. A nivel internacional, o Sergas está integrado
no consorcio de Envellecemento
Activo e Saudable promovido
pola Comisión Europea e na que
Galicia participa como rexión
de referencia na implantación e
escalado de proxectos no eido da
atención integrada. Ademais, a
área de saúde e ciencias da vida
está recollida no Plan Galego
de Investigación, Innovación e
Crecemento 2001-2015 como área
de singularidade estratéxica.
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ámbito da terceira idade, xunto cos retos
asistenciais aos que nos enfrontamos, farán
que toda Europa poida atopar en Galicia
solucións de alto valor engadido neste eido.
É por iso que se contempla como un dos tres
grandes retos da Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia.

• A aposta da universidade galega
pola investigación en saúde
permitiu o recoñecemento do
Campus Vida, promovido pola
Universidade de Santiago de
Compostela co apoio da Xunta
de Galicia, como campus de
excelencia internacional.
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Novo modelo de vida saudable baseado no envellecemento activo

Oportunidade
As perspectivas demográficas de Galicia deben aproveitarse como unha
oportunidade para que as importantes capacidades de investigación e
innovación xa existentes, impulsadas polo papel tractor que exerce a
Administración, sigan avanzando ata
un posicionamento de referencia en
Europa. Para logralo, a xeración de
coñecemento terá que acompañarse
dunha intensificación do papel do
sector privado, para que ese coñecemento chegue á sociedade e ao
mercado internacional.

Obxectivo
Converter a Galicia na rexión líder do sur de Europa na aplicación de
novas tecnoloxías no ámbito do envellecemento activo e da autonomía
persoal, en especial para beneficio das persoas maiores afectadas por
algunha discapacidade. As actuacións asociadas a este obxectivo son:

Reforzar a xeración de novo
coñecemento nas áreas concretas
desta prioridade nas que Galicia
acredita unha capacidade competitiva a nivel internacional.
Apoiar a posta en marcha de empresas de base tecnolóxica capaces de valorizar ese coñecemento
con fin de poñer no mercado os
avances científicos acadados en
Galicia para a mellora da calidade de vida e o envellecemento
activo.
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Deseñar novos produtos terapéuticos baseados no valor engadido
dos recursos termais de Galicia.
Innovar no ámbito das actividades deportivas para mellorar
a autonomía das persoas con
discapacidades físicas.
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Novo modelo de vida saudable baseado no envellecemento activo

prioridade

Alimentación saudable e segura.
Dato en total
Máis de 130.000 persoas traballan
no sector alimentario galego, un
dos máis potentes de España grazas
a unha materia prima excelente e
unha industria consolidada. O sector
representa máis do 6% da cifra total
de negocio de Galicia e exerce un
importante papel tractor sobre os sectores extractivos (pesca, agricultura,
acuicultura, gandería e viticultura),
tamén estratéxicos para a economía
galega.

Oportunidade
Para asegurar a súa competitividade
a longo prazo, o sector alimentario
galego debe facer unha aposta decidida polo desenvolvemento de novos
produtos e servizos innovadores. Isto
reforzará a posición de Galicia como
provedora de alimentos seguros,
funcionais, saudables e de calidade
diferenciada a nivel internacional.

Obxectivo
A diversificación do sector alimentario para facer de Galicia un
referente internacional da innovación en nutrición e en seguridade
alimentaria como chaves para unha
vida saudable. As vías para logralo
serán:
Desenvolver alimentos funcionais
que melloren a calidade de vida
da xente con necesidades especiais, coma as persoas maiores ou
as afectadas por patoloxías coma
a diabetes, a hipertensión e a
obesidade.
Aplicar as TIC aos procesos de
produción dos alimentos para
garantir a súa trazabilidade,
seguridade e calidade ante o
consumidor.
Apoiar o desenvolvemento
de proxectos de colaboración
público-privada para incentivar
o cambio nun sector tradicional
con potencial innovador aproveitando a sólida base académica e
investigadora.
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Programas asociados aos retos e prioridades

Beneficiarios prioritarios: as
PEMES, con acceso ao 75%
dos programas.

Deseño dos instrumentos
compartido cos axentes do
Sistema Galego de Innovación.

O 74% dos programas son
novidosos na estratexia pública
de innovación para Galicia.

PEME INNOVA
Apoio ás PEMES Innovadoras

o1

Programa de Innovación Sectorial.

Marco de apoio para fomentar a absorción
de coñecemento por parte das pequenas e
medianas empresas galegas para mellorar
as súas competencias e, en consecuencia, a
súa competitividade.

o2

Programa de Apoio á Innovación Aberta.

o3

Programa de Bonos para Servizos Tecnolóxicos.

o4

Programa de Bonos para Financiamento Internacional.

o5

Programa de Homologación de Axentes de Innovación.

o6

Programa de Fomento da Capacidade de Absorción de
Coñecemento das Empresas.

07

Programa Fondo de Atracción para Centros de Desenvolvemento.

08

Programa Fondo de Demanda Temperá.

09

Programa de Proxectos de Demostración.

10

Programa de Proxectos Estratéxicos Público-Privados.

11

Programa de Cooperación co Horizon 2020 no Desenvolvemento
de Proxectos Colaborativos de I+D+I.

12

Programa de Instrumentos de Enxeñaría Financeira para a
Mobilización de Capital Privado.

13

Programa de Contratos-Programa de Transferencia para Centros
Científicos e Tecnolóxicos.

14

Programa de Investimentos en Activos de Coñecemento e
Tecnoloxía en Centros Científicos e Tecnolóxicos.

15

Programa de Proba Concepto.

16

Programa de Compra Pública Innovadora.

17

Programa de Fomento da Propiedade Industrial.

18

Programa de Aceleración da Innovación.

19

Programa de Retención, Incorporación e Mobilidade do Talento.

INNOVA EN GALICIA
Mobilización e Atracción de Capital
Privado
Bloque de instrumentos orientados a que
o investimento público exerza como panca
para a mobilización e atracción de capital
privado con destino a iniciativas de innovación galegas.

GALICIA TRANSFIRE
Apoio á Transferencia de
Coñecemento ao Mercado
Conxunto de actuacións para fomentar a
transferencia de coñecemento e de resultados de investigación desde os centros científicos e tecnolóxicos galegos ao mercado.

EMPRENDEMENTO INNOVADOR
Fomento do Emprendemento Innovador

Accións de soporte para aumentar e potenciar a oferta de oportunidades coas que o
talento investigador e innovador conta para
mellorar a súa competitividade científica e/
ou posicionarse no mercado.

+ 20

Programa de Actuacións Transversais (posta en marcha,
seguimento, avaliación e difusión da RIS3 Galicia).

Accede ao monográfico
completo da RIS3 Galicia
gain.xunta.es

