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A INNOVACIÓN: CHAVE EN 2014-2020 

A innovación na Estratexia Europa 

2020: un impulsor chave para o 

crecemento, a prosperidade e o 

benestar 

Cada euro investido en I+D na UE 

xera un aumento de valor engadido 

industrial de entre 7 e 14 euros 

(Fonte Comisión Europea). 

 

 

A Política de Cohesión 2014-2020 

pon en práctica a Estratexia Europa 

2020. As reformas acordadas teñen 

como obxectivo maximizar o 

impacto do financiamento da UE 



RIS3: CONDICIÓN PREVIA DA POLÍTICA DE COHESIÓN  

 
No período 2014-2020 fíxase como condición  necesaria para 

acceder aos fondos de Política de Cohesión a elaboración dunha 

ESTRATEXIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIXENTE 

( RIS3 – Smart Specialisation Strategy) 

A RIS3  na  

Política de 

Cohesión da 

Comisión 

Europea  

2014-2020   

Condicionalidade  

Ex-ante 

Cooperación 

axentes rexionais 

de innovación 

Concentración 

recursos 

• Para recibir Fondos FEDER e  FEADER é obrigatorio 

dispoñer de políticas de innovación de especialización 

intelixente. 

• Administración, empresas e axentes do sistema de 

innovación participan na elaboración da Ris3. 

• Concentrar esforzos en áreas prometedoras partindo das 

vantaxes comparativas da rexión. 

• Tanto públicos como privados, a distintos niveis. 

• Indicadores de resultados e  boas prácticas entre rexións. 

Complementariedade 

fondos 

Orientación 

resultados 

Regulamento ( UE) 

1031/2013 
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Solucións tecnolóxicas para 
un modelo de vida saúdable  

Modelo Industrial da Galicia 
do Futuro 

Xestión Innovadora dos 
recursos naturais e culturais 

GAIN 

Consolidar a economía galega para o año 2020 nunha senda socialmente recoñecible cara a mellora do 

crecemento e a competitividade en base á transformación do modelo productivo dende un modelo de 

intensidade tecnolóxica medio-baixa das actividades productivas, a un modelo caracterizado por unha 

intensidade tecnolóxica medio-alta, mediante a absorción da Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (TFE) por 

parte dos sectores arraigados e o posicionamento da rexión como referente no sur de Europa na oferta de 

servizos e productos intensivos en coñecemento relacionados co envellecemento activo e a vida saúdable. 

R1 

R2 

R3 

30 NICHOS 

POTENCIAIS 

18 NICHOS 

PRIORIZADOS 

3 RETOS 

VISION 2020 

R3 

R2 
R1 

 

 

RIS3 GALICIA: VISIÓN E RETOS 

Coord. 
GTs 

>200 
Axentes 

10 PRIORIDADES 



 
.   
  

RETO 1 - NOVO MODELO DE 

XESTIÓN  DE RECURSOS 

NATURAIS E CULTURAIS 

BASEADO NA INNOVACIÓN 

RETO 1 - NOVO MODELO DE XESTIÓN  DE RECURSOS 

NATURAIS E CULTURAIS BASEADO NA INNOVACIÓN 

PRIORIDADES RETO 1 

 1.1 

Valorización dos subprodutos e residuos xerados polas cadeas de produción vencelladas ao mar mediante a súa utilización 

como compoñentes de produtos cosméticos; aditivos alimenticios; aplicacións farmacolóxicas; para conseguir unha diminución 

significativa nos residuos xerados e acadar un posicionamento nos mercados de produtos innovadores con alto valor engadido 

(Valorización-Mar) 

1.2 
Desenvolvemento do sector acuícola galego para converter a rexión en referente internacional na xeración de novos produtos e 

servizos de base tecnolóxica aplicados á acuicultura. (Acuicultura) 

1.3 
Diversificación do sector enerxético galego para conseguir unha mellora significativa da eficiencia no aproveitamento de 

recursos naturais galegos, priorizando a biomasa e a enerxía mariña.  (Biomasa  e Enerxía  Mariñas) 

1.4 
Modernización dos sectores primarios galegos (agricultura, pesca, gandaría e forestal) cara á mellora sostible dos indicadores 

de eficiencia e rendemento das explotacións e a xeración de produtos e servizos innovadores. (Modernización Sectores 

Primarios ) 

1.5 
Modernización do sector turístico e das industrias culturais galegas a través do uso intensivo das TICs para conseguir un 

sector competitivo a nivel Europeo baseado no turismo cultural e nos recursos naturais.(Turismo TIC) 

 

Modernización dos sectores tradicionais galegos a través da introdución de innovacións que 

incidan no melloramento da eficiencia e rendemento no uso dos recursos endóxenos e a súa 

reorientación cara a usos alternativos con maior valor engadido en actividades enerxéticas; 

acuícolas; farmacolóxicas; cosméticas; alimentarias; e culturais. 



RETO 2. NOVO MODELO INDUSTRIAL 

SUSTENTADO NA COMPETITIVIDADE E O 

COÑECEMENTO 

.  

Aumentar a intensidade tecnolóxica da estrutura industrial de Galicia, a través da 

hibridación e as Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais. 

PRIORIDADES RETO 2 

 2.1 

Diversificación en sectores tractores galegos e os seus sectores auxiliares a través do uso intensivo das 

Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais [TFEs], orientado á provisión de novos procesos e produtos de alto 

valor engadido que permitan explorar novos mercados baseados na hibridación, o coñecemento e a 

tecnoloxía. [Diversificación Sectores Tractores] 

2.2 

Potenciar a competitividade do sector industrial galego a través da optimización de procesos produtivos 

baixo o concepto de “Fábrica do Futuro” e a través da  Eco-innovación para a mellora da eficiencia e do 

comportamento medioambiental na  industria. [Competitividade Sector Industrial] 

2.3 
Impulso das TICs como sector tractor da economía do coñecemento en Galicia, ao igual que outras 

Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (TFEs). [Economía do Coñecemento: TIC e TFE] 

RETO 2. NOVO MODELO INDUSTRIAL SUSTENTADO NA  

COMPETITIVIDADE E O COÑECEMENTO 



 

 
Posicionar Galicia para o ano 2020 como a rexión líder do sur de Europa en oferta de 

servizos e produtos intensivos en coñecemento relacionados cun modelo de vida 

saudable: envellecemento activo, aplicación terapéutica de recursos hídricos e mariños 

e a nutrición funcional. 

RETO 3 - NOVO MODELO DE VIDA SAUDABLE CIMENTADO 

NO ENVELLECEMENTO ACTIVO DA POBOACIÓN 

PRIORIDADES RETO 3 

3.1 

Galicia como rexión líder do sur de Europa na aplicación das novas tecnoloxías ao ámbito do 

envellecemento activo e vida saudable e na promoción da autonomía persoal [Envellecemento 

Activo]  

 3.2 

Diversificación do sector de alimentación galego para posicionalo como referente internacional ao redor 

da innovación en nutrición como elemento chave para unha vida saudable. [Alimentación e 

Nutrición] 



PEME 

INNOVA 

INNOVA 

EN 

GALICIA 

GALICIA  

TRANSFIRE  

EMPRENDEMENTO 

INNOVADOR  

 

6 Instrumentos 

6 Instrumentos 

5 Instrumentos 

3 Instrumentos 

Os 20 
INSTRUMENTOS  a 

aplicar … 
 

PEMEs 

innovadoras 

para ser 

competitivas 

Investimento 

público para 

atraer  invest. 

privado 

Promoción da 

transferencia 

da 

investigación ó 

mercado 

Opportunidades 

para a 

investigación e o 

talento 

emprendedor 

… con base nos  
4  

PRINCIPIOS REITORES  

…e polo tanto, á 
consecución dos 3 RETOS e 

a VISION 

Reto 1 
GESTIÓN 

INNOVADORA DE 

LOS RECURSOS 

NATURALES Y 

CULTURALES 

 

Reto 2 
MODELO 

INDUSTRIAL  

DE LA GALICIA  

DEL FUTURO 

 

Reto 3 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS  

PARA UN MODELO 

DE VIDA  

SALUDABLE 

….contribuirán a lograr   
10  PRIORIDADES 

Valorización de  Sub-

productos mariños 

Acuicultura 

Biomasa e Enerxía 

Marina 

Modernización do Sector 

Primario 

Turismo TIC 

Competitividade 
Industrial 

Potenciación da 
Economía do 
Coñecemento 

Diversificación de 
Sectores Tractores 

Envellecemento Activo e 

Estilo de Vida Saúdable 

Alimentación e Nutrición 

 

 

Consolidar a 

economía galega 

do 2020 nunha 

senda 

socialmente 

recoñecible cara a 

mellora do 

crecemento e a 

competitividade 

en base á 

transformación 

do modelo 

productivo cara a 

un modelo 

caracterizado por 

unha intensidade 

tecnolóxica 

media-alta  

 
 

 

R1 

R2 

R3 



R1 

R2 

R3 

RETO1 

RETO2 

RETO3 

 

 

PRIMEIROS INSTRUMENTOS DA RIS3 POSTOS EN MARCHA 

http://3.bp.blogspot.com/-kIZh5lY17is/TbkdpVBH8nI/AAAAAAAAACs/qnFA3_lHcGs/s1600/pisadas2.JPG


RESULTADOS PRIMEIRO ANO DE EXECUCIÓN DA RIS3 Galicia. 
 

 

•A RIS3 conseguiu concentrar de maneira moi significativa os 

recursos nos Retos establecidos como prioritarios. 

O 97% das axudas e o 98% do total mobilizado destináronse a 

proxectos e iniciativas encadradas nalgún dos tres Retos. 

•O Reto 2 (industria) foi no que houbo unha maior 

concentración, con case o 60% dos recursos. 

Dende a posta en marcha da RIS3,  baixo o seu paraugas 

concedéronse axudas públicas á I+D+I por un importe de 

113 millóns de euros que mobilizaron un total de 220 

millóns de euros. A esa cifra habería que engadir 45 M€ da 

Civil UAVs Initiative e a participación de Galicia no novo 

Programa Innterconecta 2015 dotado con 110M€. 



 

 



 

 

PORQUE UNHA RIS CONXUNTA DA EURORREXIÓN? 

As estratexias RIS3 non poden ter un enfoque restrinxido á propia 

rexión 

 

 

• Máis oportunidades para as empresas, especialmente PEMES 

• Mellor aproveitamento das capacidades e o talento 

OCDE (2012): a colaboración transrexional permite: 

•o aumento das economías de escala e alcance 

•unha mellor valorización das capacidades e dos 

recursos 

•un mellor acceso a servizos especializados, 

favorecendo un ecosistema de innovación máis rico 

Comisión Europea (2012): as RIS3 implican a 

cooperación estratéxica como compoñente esencial e 

a busca de sinerxías con outras rexións e a 

construción de colaboracións e redes transrexionais 



OBXECTIVOS DA RIS3 TRANSFRONTEIRIZA 

DEFINIR ÁREAS  

COMÚNS E 

COMPLEMENTARIAS 

SOBRE AS QUE 

CONSTRUÍR 

SINERXÍAS 

DEFINICIÓN DE 

PROXECTOS 

ESTRATÉXICOS PARA A 

EURORREXIÓN 

AUMENTO 

CAPACIDADES 
EXCELENCIA 

Outros 

Programas 

 I+D+I 

Grandes 

iniciativas 

Programas 

Cooperación Territorial 

Europea 

COMBINACIÓN 

EFICAZ E 

EFICIENTE DO 

APOIO PÚBLICO 

 

 

A cooperación transfronteiriza permite unha maior  eficacia e impacto 

das  políticas de innovación 



 

 

Unha estratexia baseada nas RIS3 existentes nas dúas rexións e 

alineada co marco de cooperación conxunto 

Plan de investimentos 

Conxuntos GNP  

2014-2020 

(PIC) 

Diagnose da 

Eurorrexión 

GNP RIS3T Galicia 

Rexión Norte V
IS

IÓ
N

 C
O

M
P

A
R

T
ID

A
 



 

 

Identificación de áreas comúns 



 

 

 

 

PROCESO PARTICIPATIVO DE DESENVOLVEMENTO 
 

NOVEMBRO 

2014  

Traballo interno  

ST 

 

Desenvolvement

o de ferramentas 

e materiais 

relacionados co 

proceso 

participativo 

 
 

 

I Foro 

Lanzamento 

do proceso 

participativo 

e 

conformació

n dos GTs 

DECEMBRO 

2014- ABRIL 

2015 

XULLO-

AGOSTO 

2015 

Elaboración e 

validación da 

Diagnose  

 

(ST)  

 

Proceso 

participativo  

 

Nivel Grupos de 

Traballo 

 

 

 

 

FOROS 

PERIÓDIC

OS 

TRABALLO 

INTERNO 

SEGUIMENTO DA 

ST 

Ata 2020 

OUTUBRO 

2014  

Presentación 

publica da 

Estratexia  

OUTUBRO 2015 

 

 

 

 

Inicio 

Traballos:  

 

 

Gobernanza 

Metodoloxía 

 

XULLO 

2014  

SETEMBRO 

2015 

Análise resultados 

do  

proceso 

participativo e 

Redacción do 

documento final  

MAIO 

2015 

Proceso 

participativo: 

 

Nivel 

institucional  

 

Máis dun ano de traballo conxunto entre as dúas 

rexións  

 
 

PROCESO PARTICIPATIVO 

 

COS AXENTES DA 

EURORREXIÓN 

 



 

 

 

 

Proceso participativo de elaboración da RIS3T 

 

 

 

 

 

• Implementouse a través de ferramentas colaborativas 

 

 

 

 

 

• APP da RIS3T: aplicación móbil adicada á Estratexia. 

• Cuestionarios online 

• Web de RIS3T: web de apoio ao proceso participativo 

 

Foro Baiona: 
200 

participantes 

6 
grupos 

de 
traballo 

70 
cuestionari

os 
remitidos 

polos 
axentes 

• Participaron arredor de 200 axentes do sistema de 

innovación da Eurorrexión, con dimensión 

transfronteiriza  



 TEMÁTICAS CONVERXENTES PRIORIZADAS 

ENERXÍAS MARIÑAS E 
BIOMASA 

AGRO-BIO/INDUSTRIA 
DA ALIMENTACIÓN 

INDUSTRIA 
TRANSFORMADORA 

(manufacturing) 

INDUSTRIA DA 
MOBILIDADE / 
AERONÁUTICA 

INDUSTRIAS CREATIVAS 
/ TIC / TURISMO 

SAÚDE / 
ENVELLECEMENTO 

ACTIVO 

 

 



Áreas estratéxicas de colaboración 

3 RETOS RIS3 GALICIA 

Novo modelo de xestión dos 
recursos naturais e culturais 

baseado na innovación. 

Novo modelo industrial 
sustentado na competitividade 

e o  coñecemento 

Novo modelo de vida saudable 
cimentado no envellecemento 

activo da poboación 

Reto 1 

Reto 2 

8 DOMINIOS RIS3 NORTE 

A RIS3T recolle as principais sinerxías entre as dúas RIS3 

rexionais  

Ciencias da Vida e a Saúde 

Recursos do mar e Economía 

Cultura, Creación e Moda 

Sistemas Avanzados de Produción 

Industrias da Mobilidade e Ambiente 

Sistemas Agroambientais e Alimentación 

Capital Simbólico, Tecn. E Serv. Turismo 

Capital Humano e Servizos 
Especializados 

 

 

AE1. 
Enerxías 
Mariñas e 
Biomasa 

AE2. Agro-bio 

/ Industria da 

Alimentación 

 

AE5. 
Industrias 

creativas/TI
C/ Turismo 

AE3. Industria  

 4.0 

AE4. Industria 
da Mobilidade- 

aeronautica  

AE6. Saúde- 

envellecemento 

activo 

 

Reto 3 



Primeira aplicación efectiva da RIS3 Tranfronteiriza 

Eixos do programa 

 

1. Crecemento intelixente a través dunha cooperación 

transfronteiriza para o impulso da innovación. 
OT1. Reforzo da investigación, o desenvolvemento 

tecnolóxico e a innovación 

Inclúe: 

•Actividades de investigación e innovación, incluída a creación de redes 

•Transferencia de tecnoloxía e cooperación universidade-empresa, sobre todo en 
beneficio das Pemes 

•Procesos de investigación e innovación nas Pemes 

Investigación, desenvolvemento e innovación 

POCTEP 
PROGRAMA 

OPERATIVO DE 

COOPERACIÓN 

TERRITORIAL ESPAÑA-

PORTUGAL 

Os proxectos do Obxectivos de I+D+i do Programa deberán aliñarse 

coa RIS3T  




