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1. A RIS3 E O NOVO MARCO FINANCEIRO 
2014-2020



No período 2014-2020 fíxase como condición necesaria para acceder aos fondos de 
política de cohesión a elaboración dunha RIS3

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.

Complementariedad
e fondos

Orientación 
resultados



• Considerar o contexto global: Acadar vantaxes comparativas a través 
dunha especialización coherente con outras rexións nun contexto 
globalizado.

• Priorizar a especialización: Acadar vantaxes competitivas mediante a 
priorización de áreas de especialización.

• Potenciar a conectividade: Explotar a diversidade relacionada entre 
sectores/clusters conectados para que xurdan innovacións radicais.

Que é a Especialización Intelixente?

É un novo concepto adoptado pola CE que guiará a política rexional 
europea no período 2014-2020

Que implica para as rexións?



2. MÉTODOLOXÍA UTILIZADA EN GALICIA
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IDENTIFICACIÓN DE  NICHOS (POTENCIAIS E PRIORIZADOS)IDENTIFICACIÓN DE  NICHOS (POTENCIAIS E PRIORIZADOS)

CONCRECIÓN DE PRIORIDADESCONCRECIÓN DE PRIORIDADES

FORMULACIÓN DOS RETOS ESTRATÉXICOSFORMULACIÓN DOS RETOS ESTRATÉXICOS

VISIÓN ESTRATÉXICA INTEGRADORA

 DIAGNOSE DIAGNOSE

SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

METODOLOXÍA PROPOSTA POLA PLATAFORMA S3



METODOLOXÍA PROPOSTA POLA PLATAFORMA S3



METODOLOXÍA EXECUTADA EN GALICIA





3. RETOS E PRIORIDADES



Consolidar a economía galega para o ano 2020 nunha senda socialmente recoñecible 
cara a  mellora do crecemento e a competitividade  en base á transformación do modelo 
produtivo dende un modelo de intensidade tecnolóxica medio-baixa das actividades 
produtivas, a un modelo caracterizado por unha intensidade tecnolóxica medio-alta, 
mediante a absorción das 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 produtos intensivos en coñecemento relacionados co 
envellecemento activo e a vida saudable. 

Reto 1

3 RETOS

Reto 2 Reto 3

Visión 2020
3. Resultados RIS3 Galicia: Retos e Prioridades

Novo modelo de xestión dos recursos 
naturais e culturais baseado na 

innovación
Modernización dos sectores tradicionais 

galegos a través da introdución de 
innovacións que incidan no 
melloramento da efciencia 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.

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.

Novo modelo de vida saudable 
cimentado no envellecemento 

activo da poboación

Posicionar Galicia para o ano 2020 
como a rexión líder no sur de Europa 

na oferta de servizos e produtos 
intensivos en coñecemento 

relacionados cun modelo de vida 
saudable: 

envellecemento activo, a aplicación 
terapéutica de recursos hídricos e 

mariños e a nutrición funcional.



3. Resultados RIS3 Galicia: Retos e Prioridades

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.



. 

Aumentar a intensidade tecnolóxica da estrutura industrial de Galicia, a través da 
hibridación e as Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais.

3. Resultados RIS3 Galicia: Retos e Prioridades

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.(Diversificación Sectores Tractores)

2.2

Potenciar a competividade 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 ambiental na industria. (Competitividade Industrial)

2.3.
Impulso das TICs como sector tractor da economia do coñecemento em Galicia,ao igual que outras  Tecnoloxías 
Facilitadoras Esenciais (TFEs). (Potenciación da Economía do Coñecemento:TIC e TFE)

RETO 2. NOVO MODELO INDUSTRIAL SUSTENTADO NA  
COMPETITIVIDADE E O COÑECEMENTO



Posicionar a Galicia para o ano 2020 como a rexión líder no sur de Europa na oferta de 
servizos e produtos intensivos en coñecemento relacionados cun modelo de vida 
saudable: envellecemento activo, a aplicación terapéutica de recursos hídricos e 
mariños e a nutrición funcional. 

 3. Resultados RIS3 Galicia: Retos e Prioridades

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 clave para unha vida saudable.
(Alimentación e Nutrición)



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA

ANEXO. FICHAS PRIORIDADES 



RETO 1 - NOVO MODELO DE XESTIÓN  
DE RECURSOS NATURAIS E 
CULTURAIS BASEADO NA 

INNOVACIÓN

Prioridade 1.1 – Valorización-Mar

Prioridade 
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 alimentarios, aplicacións farmacolóxicas, para 
conseguir unha diminución significativa nos residuos xerados e acadar un posicionamento nos mercados de 
produtos innovadores con alto valor engadido

Tipo de 
Estratexia 
RIS3

Transformación

Descrición 
Xeral

Valorizar no mercado a través de innovacións ecoloxicamente eficientes os subprodutos e residuos xerados 
polas cadeas de produción vencelladas aos recursos endóxenos e actividades ligadas ao sector primario, 
concretamente aos recursos provintes do mar. 
As áreas de mellora deben estar relacionadas con tódalas fases da cadea produtiva, artellándose arredor dos 
seguintes obxectivos específicos:
Loxística da concentración, recollida e transporte de subprodutos e residuos ligados a actividades dos 
sectores primarios vencellados ao mar.
Aplicación de residuos e subprodutos na produción de biocombustibles.
Novas aplicacións para a valorización destes residuos (como compoñentes de produtos cosméticos, aditivos 
alimentarios e aplicacións farmacolóxicas, etc.) a partir de subprodutos e descartes da actividade pesqueira.
Novas actividades e modelos de negocio de servizos relacionadas con estas novas aplicacións.
Mellora significativa en un contexto global da produción ou comercialización de bens ou servizos asociados ós 
usos actuais dos residuos e subprodutos ligados ás actividades do sector primario.
Mellora da capacidade de absorción de coñecemento nas empresas, en particular das PEMEs, orientado ó 
desenvolvemento endóxeno e colaborativo das actividades de innovación recollidas neste epígrafe
Calquera outra que mellore a competitividade do sector e fomente a creación de emprego



RETO 1 - NOVO MODELO DE XESTIÓN  
DE RECURSOS NATURAIS E 
CULTURAIS BASEADO NA 

INNOVACIÓN

Prioridade 1.2 - Acuicultura

Prioridade 
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

Tipo de 
Estratexia 
RIS3

Modernización

Descrición 
Xeral

Potenciar a acuicultura en Galicia como un sector industrial competitivo a nivel internacional como referente 
tecnolóxico e de innovación a través da absorción de coñecemento vencellado á biotecnoloxía, ás TIC e 
calquera outra TFE que sexa relevante, e a súa aplicación en forma de innovación ó longo de toda a cadea 
de produción.

As áreas de mellora deben estar relacionadas con tódalas fases da cadea produtiva artellándose arredor de 
tres grandes áreas de actuación: 

Potenciar a diversificación con actuacións nos seguintes eidos: biodiversidade, sistemas produtivos 
(instalación de tecnoloxías de cultivo) e comercialización (produtos e presentacións)
Reforzamento da  capacidade de absorción de coñecemento das estruturas produtivas para 
emprego da biotecnoloxía como vector para acadar unha maior eficiencia produtiva e enerxética nas 
distintas fases dos cultivos; na optimización do uso da auga e xestión dos residuos da produción, na 
alimentación e na loita contra as patoloxías.
Mellora da comercialización e trazabilidade. Co apoio de ferramentas TIC potenciar a imaxe de marca e 
incrementar o valor engadido aportando información da calidade alimentaria, trazabilidade de produto, das 
garantías hixiénico-sanitarias e, en definitiva da seguridade alimentaria dos produtos procedentes da 
acuicultura.
seguridade alimentaria dos produtos procedentes da acuicultura.
Calquera outra iniciativa que contribúa á mellora da competitividade do sector e fomente a creación de 
emprego estable e de calidade. 



RETO 1 - NOVO MODELO DE XESTIÓN  
DE RECURSOS NATURAIS E 
CULTURAIS BASEADO NA 

INNOVACIÓN

Prioridade 1.3 – Biomasa e Enerxías Marinas

Prioridade 
1.3

Diversificación do sector enerxético galego para acadar un melloramento significativo da eficiencia no 
aproveitamento de recursos naturais galegos priorizando a biomasa e a enerxía mariña.

Tipo de 
Estratexia 
RIS3

Diversificación

Descrición 
Xeral

 A biomasa supón unha oportunidade para Galicia de pechar un ciclo produtivo xerando cadea de valor a partir do aproveitamento dun 
recurso renovable autóctono.  Entre os obxectivos que se perseguen acadar neste eido destacan: a mellora da taxa de 
autoabastecemento enerxético de Galicia, a valorización dos recursos forestais, o desenvolvemento tecnolóxico asociado a recollida do 
recurso, a súa transformación en combustibles e posteriormente en enerxía final. O obxectivo último é xerar riqueza e emprego na nosa 
comunidade contribuíndo ademais a fixar poboación no rural e á limpeza dos nosos bosques. En definitiva xerar valor e emprego en 
todo o ciclo produtivo da biomasa. 

As áreas de mellora deben estar relacionadas con tódalas fases da cadea produtiva, de aí que se promoveran neste eido iniciativas de 
investigación, desenvolvemento e innovación en equipos, técnicas e tecnoloxías tanto de explotación e aproveitamento da biomasa 
como da propia produción de combustibles, entre as que se poden salientar:
técnicas de explotación e aproveitamento forestal, innovando na maquinaria de recollida e tratamento de biomasa;
procesos asociados á fabricación de combustibles;
loxística de distribución de combustibles;
caldeiras de alta eficiencia;
caldeira policombustibles;
gasificación de biomasa;
microcoxeración con biomasa;
calquera outra área de mellora que permita mellorar a competitividade do sector e xerar emprego

Por outra banda, Galicia presenta unhas condiciones naturais excelentes para a explotación das enerxías procedentes do mar , e 
conta cun tecido industrial forte en tecnoloxías navais que podería atopar neste eido unha senda de diversificación cara a un novo 
nicho de mercado. 

As áreas de mellora deben estar relacionadas con tódalas fases da cadea produtiva, de aí que se apoiará o desenvolvemento de 
tecnoloxías asociadas ao aproveitamento enerxético do medio mariño (concretamente a enerxía das olas ou undimotriz, a das 
correntes mariñas e a eólica off-shore) o que permitirá aproveitar as sinerxías de coñecemento e capacitación doutros sectores galegos 
coma o naval, o eléctrico, para a súa exportación aqueles países onde o aproveitamento enerxético é unha oportunidade de negocio e 
calquera outra área de mellora que permita mellorar a competitividade e xerar emprego. 



RETO 1 - NOVO MODELO DE XESTIÓN  
DE RECURSOS NATURAIS E 
CULTURAIS BASEADO NA 

INNOVACIÓN

Prioridade 1.4 – Modernización Sect. Primarios

Prioridade 
1.4

Modernización dos sectores primarios galegos (agricultura, pesca, gandería e forestal) cara a mellora sostible 
dos indicadores de eficiencia e rendibilidade das explotacións e a xeración de produtos e servizos innovadores.

Tipo de 
Estratexia 
RIS3

Modernización

Descrición 
Xeral

Con esta prioridade o que se pretende é aumentar a competitividade e produtividade na produción e 
transformación dos recursos naturais de Galicia dende una perspectiva bioeconómica e medioambiental, 
mellorando os indicadores de eficiencia e rendibilidade das explotacións cara á súa sustentabilidade,  xerando 
novos produtos, procesos e servizos máis intensivos en coñecemento e novas tecnoloxías garantindo, en 
definitiva, a conservación e explotación sostible dos recursos naturais.
 
As áreas de mellora relacionadas con esta prioridade deben estar relacionadas con tódalas fases da cadea 
produtiva, artellándose principalmente ó redor de innovacións para optimizar o uso dos recursos 
(fertilizantes, concentrados, fitosanitarios, auga, enerxía, xenética ou poboación mariña), ampliar a base 
territorial das explotacións, mellorar a súa xestión económica, crear novos produtos e canles de 
comercialización, reducir e controlar os riscos ambientais e mellorar a eficiencia enerxética, avanzar na 
loita integrada de pragas e o control de enfermidades; reducir a contaminación das augas e do aire polos 
Gases de Efecto Invernadoiro y protección e explotación sustentable de recursos hídricos (rías e 
continentais). Asemade, de forma transversal, realizaranse actuacións de conservación, reposición e 
restauración do ambiente e o equilibrio territorial, que contribúan a mellora, valorización e modernización dos 
recursos naturais e dos seus aproveitamentos.



RETO 1 - NOVO MODELO DE XESTIÓN  
DE RECURSOS NATURAIS E 
CULTURAIS BASEADO NA 

INNOVACIÓN

Prioridade 1.5 – Turismo-TIC

Prioridade 
1.5

Modernización do sector turismo e das industrias culturais galegos a través do uso intensivo das TICs para 
acadar un sector turístico competitivo a nivel Europeo baseado no turismo cultural e nos recursos naturais

Tipo de 
Estratexia 
RIS3

Modernización

Descrición 
Xeral

Baixo esta prioridade, preténdese converter a Galicia nun referente na aplicación das novas tecnoloxías 
da información e as comunicacións para o turismo e as Industrias Culturais Galegas  [ICC] , que 
permitan poñer en valor os nosos recursos naturais, culturais e patrimoniais, conseguindo unha vantaxe 
comparativa respecto dos nosos competidores e marcar as novas tendencias. 
Para acadar este obxectivo, as áreas de mellora  deben estar relacionadas con tódalas fases da cadea 
produtiva, artellándose arredor de tres grandes áreas de actuación: 
Dotar de contidos innovadores mediante a aplicación das TIC e o fomento das ICC en todos os recursos 
dispoñibles na nosa Comunidade: patrimonio, cultura, gastronomía, natureza, etc., respondendo así a unha 
demanda cada vez máis esixente e especializada. 
Fomentaranse iniciativas que dende o ámbito da tecnoloxía e da creatividade permitan xerar novos produtos 
turísticos e novas actividades económicas de dimensión internacional, xogando as administracións un papel 
de facilitador e provedor de contornos adecuados para este desenvolvemento por parte das empresas.
Aumentar as canles de comercialización e a competencia apostando pola venda directa sen intermediarios 
turísticos e eliminando trabas á libre competencia.
E, en xeral, calquera outra área de mellora susceptible de mellorar a competitividade e a xeración de 
emprego no sector turístico galego.



RETO 2. NOVO MODELO INDUSTRIAL 
SUSTENTADO NA COMPETITIVIDADE E 

O COÑECEMENTO

Prioridade 2.1 – Diversificación Sect. Tractores

 Prioridade 2.1 

Diversificación en sectores tractores galegos e os seus sectores auxiliares  a través dun uso intensivo das 
Tecnoloxías Facilitadoras [TFEs], orientado ó fornecemento de novos procesos e produtos de alto valor 
engadido que permitan explorar novos mercados baseados na hibridación, no coñecemento e na 
tecnoloxía.

Tipo de 
Estratexia RIS3

Diversificación

Descrición 
Xeral

Esta prioridade centrarase no apoio á diversificación dos sectores tractores galegos, Automoción, Naval, Téxtil e 
Administración Pública, a través da hibridación cara a actividades de maior intensidade tecnolóxica, segundo as 
clasificacións da OCDE, actuando no conxunto da súa cadea de valor con especial atención ás estruturas de 
clusterización existentes en Galicia ó redor destes sectores.
Neste senso apostarase polo desenvolvemento de novos produtos tecnoloxicamente diferenciados en base á 
aplicación de TFEs, principalmente nanotecnoloxía, tecnoloxías de materiais ou as TIC, xunto con solucións de 
mercado baseadas na hibridación entre sectores inter-relacionados, entendidos como conxuntos empresariais 
innovadores que incluirían sectores complementarios aos sectores tractores como a Loxística ou a industria do 
Metal, xa incluídos nas propias estruturas dos Clúster existentes, dando lugar á fundación de novos nichos de 
actividade económica ou á diversificación das actuais cara a incrementar a intensidade tecnolóxica da industria 
galega en conxunto.
Para acadar os obxectivos desta prioridade, as áreas de mellora  deben estar relacionadas con tódalas fases da 
cadea produtiva artellándose arredor de catro grandes áreas de actuación: 
Desenvolvemento de estratexias baseadas na diferenciación mediante o deseño e a innovación de produto  
incorporando o uso de materiais intelixentes aplicados á industria do transporte ou ao sector téxtil.
Diversificación de industrias tradicionais vencelladas tradicionalmente a sectores tractores, como é o caso do 
sector do Metal galego moi ligado ao naval e á automoción, cara a actividades de alta tecnoloxía, por exemplo 
como provedores do sector aeronáutico e aerospacial.
Desenvolvemento de dinámicas de innovación colaborativas  empresa-investigación-administración, potenciando a 
capacidade de proxección tecnolóxica e comercialización a nivel internacional, por exemplo nos eidos vencellados 
coas necesidades chave da Administración Pública.
E, en xeral, calquera outra área de mellora  susceptible de incrementar a competitividade e a xeración de 
emprego nos sectores tractores galegos.



RETO 2. NOVO MODELO INDUSTRIAL 
SUSTENTADO NA COMPETITIVIDADE E 

O COÑECEMENTO

Prioridade 2.2 – Competitividade Sect. Industria

 Prioridade 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.

Tipo de 
Estratexia RIS3

Modernización

Descrición 
Xeral

Baixo esta prioridade preténdese fomentar a innovación nos modelos produtivos dos principais sectores 
industriais galegos, incidindo especialmente en sectores transversais tales como o da Maquinaria e 
equipamento, Medio Ambiente  ou as TIC, necesarios para acadar unha mellora da produtividade, garantir a 
sustentabilidade e o desenvolvemento de novos modelos de negocio. Para iso se definen como obxectivos 
específicos:
Tecnoloxías de proceso: A fábrica do futuro. Potenciar a innovación en tecnoloxías relacionadas coa 
simulación nos procesos produtivos dos sectores industriais galegos para facelos máis eficientes e mellorar a 
súa produtividade como garante de competitividade  a nivel internacional.
Tecnoloxías limpas: Eco-innovación. É indubidable a importancia que os procesos industriais produtivos 
teñen na nosa sociedade e as implicacións de carácter ambiental que os mesmos entrañan, por isto uno dos 
obxectivos desta Prioridade é apoiar a transformación dos modelos produtivos cara a unha produción máis eco-
innovadora e eficiente orientada á optimización de procesos e á xeración de produtos baseados en 
coñecemento respectuosos co medio ambiente.
E, en xeral, calquera outra medida susceptible de mellorar a competitividade e a xeración de emprego nos 
sectores industriais galegos
Nota: Algúns dos sectores industriais máis relevantes de Galicia serían: Industria da Alimentación, Automoción, 
Construción Naval, Metal, Moda, Industria da transformación da Madeira ou o Sector da Pedra Natural entre 
outros. 



RETO 2. NOVO MODELO INDUSTRIAL 
SUSTENTADO NA COMPETITIVIDADE E 

O COÑECEMENTO

Prioridade 2.3 – Economía do Coñecemento 

 Prioridade 2.3
Impulso das TICs como sector tractor da economía do Coñecemento en Galicia, ao igual que outras 
Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (TFEs).

Tipo de 
Estratexia 
RIS3

Transformación

Descrición 
Xeral

Esta Prioridade persegue o impulso e consolidación de sectores tecnolóxicos transversais, 
baseados nas TIC ou as TFE, potenciando unha transformación para aumentar a súa actividade 
económica de forma que Galicia asente unhas bases sólidas na senda da economía do 
coñecemento.

Nesta Prioridade deberán implicarse todos os axentes do ecosistema de innovación rexionais para a 
consolidación eficiente dun sector tecnolóxico auxiliar cunha dobre perspectiva:

Impulso dun sector competitivo, innovador e xerador de emprego cualificado capaz de facer fronte 
aos retos da nova economía do coñecemento.

Fortalecemento dun sector tecnolóxico integrador que actúe non só como provedor auxiliar aos 
sectores estratéxicos de Galicia, senón tamén como elemento tractor debido a súa compoñente 
transversal. 



 Prioridade 3.1 – Envellecemento Activo

Prioridade 3.1
Galicia como rexión líder no sur de Europa na aplicación de Novas Tecnoloxías no ámbito do envellecemento 

activo e a vida saudable e na promoción da autonomía persoal

Tipo de 
Estratexia 
RIS3

Diversificación

Descrición 
Xeral

Esta Prioridade focalizarase na maximización das singularidades que presenta a rexión de Galicia na produción de 
coñecemento e servizos socio-sanitarios relacionados co envellecemento da poboación.
 A tal efecto, propiciarase un apoio a aquelas iniciativas tendentes á fundación dun sector empresarial autóctono de 
base tecnolóxica acorde coa capacidade de vangarda internacional das actividades de xeración de coñecemento 
desenvolvidas en Galicia e coa dimensión tractora do SERGAS tanto do lado da oferta como da demanda de 
coñecemento.  Asemade, procurarase consolidar a imaxe de Galicia como rexión singular de referencia no 
desenvolvemento de iniciativas pioneiras asociadas á xestión dunha estrutura demográfica envellecida e dispersa. 
As actividades principais vencelladas a esta prioridade centraranse en:
Reforzar as áreas de xeración de coñecemento relacionadas con esta prioridade nas que Galicia acredita unha 
capacidade competitiva internacional.
Propiciar un ambiente axeitado para o florecemento de novas iniciativas empresariais de base tecnolóxica capaces 
de valorizar o coñecemento xerado en Galicia atendendo as demandas tecnolóxicas do ecosistema socio-sanitario.
Consolidar o desenvolvemento e comercialización de novos produtos ou servizos no ámbito das TIC  vencellados 
ao envellecemento activo e á vida saudable
Apoiar o desenvolvemento e a introdución nos mercados de novos produtos ou servizos biotecnolóxicos de alto 
valor engadido dirixidos, sobre todo,  á industria farmacéutica e biotecnolóxica
Apoiar o desenvolvemento e comercialización de novos produtos intensivos en coñecemento baseados na 
valorización do potencial do termalismo e das actividades deportivas para usos terapéuticos e promoción da 
autonomía persoal.
Potenciar calquera outra área de mellora que poida contribuír á xeración de novos nichos de mercado e emprego 
estable e de calidade, asociado ás actividades económicas comprendidas nesta prioridade, a través dun uso 
intensivo do coñecemento e a tecnoloxía.



    Prioridade 3.2 – Nutrición-Alimentación

Prioridade 3.2 Diversificación do sector alimentario galego para posicionalo como referente internacional ó redor da 
innovación en nutrición como elemento chave para unha vida saudable

Tipo de 
Estratexia RIS3

Diversificación

Descrición 
Xeral

No marco desta Prioridade se pretende reforzar a posición de Galicia, a nivel internacional, como provedora de 
alimentos seguros e saudables mediante á xeración/potenciación dunha estrutura produtiva e de investigación para 
desenvolver un sector industrial alimentario competitivo e innovador fomentando a produción de alimentos de alto valor 
engadido (funcionais, seguros e de calidade diferencial) e mellorando os procesos de produción e comercialización 
dos alimentos.
 
Para acadar os obxectivos desta Prioridade, as áreas de mellora deben estar relacionadas con tódalas fases da cadea 
produtiva artellándose arredor das seguintes grandes áreas de actuación: 
 
Apoio á xeración de valor engadido a través da consolidación dunha estrutura produtiva e de investigación artellada 
en torno á nutrición, aos alimentos funcionais, nutracéuticos, á alimentación adaptada para etapas  e condicións da 
vida como a terceira idade ou a obesidade, alimentación saudable para patoloxías específicas como a diabetes, a 
hipertensión e en xeral aos hábitos de vida saudable vencellados á alimentación.
Apoio tamén á mellora de procesos de produción, apoiado no uso das TICs que permitan o seguimento integral da 
cadea produtiva-extractiva (trazabilidade), para garantir a seguridade e calidade dos produtos e a confianza do 
consumidor.
Apoio ao desenvolvemento de proxectos de colaboración público-privada en Galicia, fomentado o cambio nun 
sector tradicional con potencial innovador non explotado e aproveitando a sólida base académica e institucional. 
Potenciarase calquera outra área de mellora que poida contribuír á xeración de novos nichos de mercado e 
emprego estable e de calidade neste sector tan relevante na nosa Comunidade.



4. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE APOIO
 



4. Resultados RIS3 Galicia: Instrumentos

Para acadar as Prioridades descritas, empregarase unha combinación de 20 
Instrumentos, agrupados en 4 Programas Cadro  sobre a base dos 4 
Principios Reitores  nos que se fundamenta a Estratexia de Especialización 
Intelixente de Galicia para o período 2014-2020.
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4. Resultados RIS3 Galicia:Instrumentos

1. PEME INNOVA: marco de apoio para o fomento da absorción de coñecemento por 
parte das PEMES, contribuindo así á mellora das súas competencias e competitividade. Para a 
súa definición baséase no “Instrumento PEME” incluído no Programa HORIZON
2020 da Comisión Europea.

2. INNOVA EN GALICIA : instrumentos novidosos para que o Investimento Público exerza 
como elemento tractor na mobilización e atracción de capital privado para os procesos de 
innovación galegos.

3. GALICIA Transfire: instrumentos dirixidos a fomentar a transferencia de investigación
 dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento cara o mercado nun marco de 
innovación aberta.

4. EMPRENDEMENTO INNOVADOR: marco específico de apoio ao descubrimento 
emprendedor, centrado en potenciar a oferta de oportunidades ao talento investigador e innovador 
galego naquelas áreas, intensivas en coñecemento e/ou tecnoloxía, vencelladas aos nichos de 
especialización rexional.
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4. Resultados RIS3 Galicia:Instrumentos



CONECTA PEME 2 

R1R1

R2R2

R3R3

RETO1

RETO2

RETO3

UNIDADES MIXTAS 

PRIMEIRAS  ACCIÓNS DA RIS3-GALICIA 

+  de 60M€ mobilizados antes da chegada dos ESIF 2014-020

RIS3 GALICIA en marcha

UAVs INITIATIVE

PEME 
INNOVA

INNOVA 
EN 

GALICIA

GALICIA
 TRANSFIRE

EMPREND. 
INNOVADOR

Dende marzo de 2014…

Planificación 
Multifondo

FEDER

FP Xunta

F. privados

ACELERADORAS

http://3.bp.blogspot.com/-kIZh5lY17is/TbkdpVBH8nI/AAAAAAAAACs/qnFA3_lHcGs/s1600/pisadas2.JPG
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ANEXO. FICHAS INSTRUMENTOS
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PEME INNOVA

ANEXO: Fichas de Instrumentos
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http://gain.xunta.es/artigos/379/axudas+do+programa+bonos+
innovacion

http://gain.xunta.es/artigos/379/axudas+do+programa+bonos+innovacion
http://gain.xunta.es/artigos/379/axudas+do+programa+bonos+innovacion
http://gain.xunta.es/artigos/379/axudas+do+programa+bonos+innovacion
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http://gain.xunta.es/artigos/379/axudas+do+programa+bonos+innovacion
http://gain.xunta.es/artigos/379/axudas+do+programa+bonos+innovacion
http://gain.xunta.es/artigos/379/axudas+do+programa+bonos+innovacion


PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA

INNOVA EN GALICIA

ANEXO: Fichas de Instrumentos



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA



PEME INNOVA

INNOVA EN
 GALICIA

GALICIA TRANSFIRE
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TRANSVERSAIS
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5. RIS3 GALICIA-REXIÓN NORTE



RIS3 GALICIA-REXIÓN NORTE

DIAGNÓSTICO DA 
EURORREXIÓN GNP

PLAN DE INVESTIMENTOS 
CONXUNTOS DA 
EURORREXIÓN 

GALICIA-NORTE DE 
PORTUGAL (2014-2020)

PIC
RIS3 DA 

EURORREXIÓN

UN PROCESO DE 
DESCUBRIMENTO 
EMPRENDEDOR 

“ADAPTADO”



PRIORIDADES 
COMÚNS E 

COMPLEMENTARIAS 
SOBRE AS QUE 

CONSTRUIR 

SINERXÍAS 
MUTUAS

RIS3 GALICIA-REXIÓN NORTE

DEFINICIÓN DE PROXECTOS 
ESTRATÉXICOS PARA A 

EURORREXIÓN 

masa crítica

EXCELENCIA
AUMENTO 

CAPACIDADES

H2020FONDOS EIE/ ESIF OUTROS 
PROGRAMAS

 I+D+I

GRANDES INICIATIVAS: ERA-NETS, JPIs, KICs…

COMBINACIÓN 
EFICAZ E 

EFICIENTE DO 
APOIO PÚBLICO Cooperación territorial europea

INTERREG

competitividade

UNHA RIS3 TRANSFRONTEIRIZA – A RIS-T

http://www.google.es/url?url=http://ec.europa.eu/news/regions/111006_es.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=ctRZVL4llvVqysqA2Ac&ved=0CDAQ9QEwDQ&usg=AFQjCNGrJ1uEojGoNFylkbnr0jRp9J5o9g


TEMÁTICAS PRIORIZADAS NA RIS 3 GALICIA-
REGIÓN NORTE

ENERXÍAS MARIÑAS 
E BIOMASA

AGRO-BIO/INDUSTRIA DA 
ALIMENTACIÓN

INDUSTRIA 
TRANSFORMADORA 

(manufacturing)

INDUSTRIA DA 
MOBILIDADE / 
AERONÁUTICA 

SAÚDE / 
ENVELLECEMENTO 

ACTIVO 

INDUSTRIAS 
CREATIVAS / TIC / 

TURISMO

RIS3 DA 
EURORREXIÓN

UN PROCESO DE 
DESCUBRIMENTO 
EMPRENDEDOR 

“ADAPTADO”

A PESCA E A ACUICULTURA SON TEMÁTICAS DE TRABALLO TAMÉN NA RIS3-T

?

RIS3 GALICIA-REXIÓN NORTE



RIS3 GALICIA-REXIÓN NORTE

PROCESO

REUNIÓNS INICIAIS 
GAIN-CCDRN

-Diagnóstico inicial: 
áreas comúns de 

interese

-Definición 
Metodoloxía do 

proceso

INICIO DO PROCESO

-Presentación a todos 
os stakeholders 

-I Taller: Constitución 
dos grupos de Traballo 

GTs)

DESENVOLVEMENTO DO  
PROCESO DE 

DESCUBRIMENTO 
EMPRENDEDOR DA 

EURORRXIÓN

-Envío Cuestionarios 

-Mesas de Traballo / GTs 
a partir da información dos 

cuestionarios

DIFUSIÓN DOS 
RESULTADOS DO 

PROCESO

-Visión Compartida, 
Retos e Prioridades  

da Eurorrexión

-Instrumentos máis 
axeitados

PRESENTACIÓN DA RIS3 
CONXUNTA GALICIA-

REXIÓN NORTE

- Xeración de Proxectos 
estratéxicos conxuntos 

no marco da RIS3 
transfronteiriza

SEGUIMENTO DA 
EXECUCIÓN DA 

ESTRATEXIA

RIS3-T DA EURORREXIÓN GALICIA-REXIÓN NORTE

OCTUBRO 
2014

NOVEMBRO 
2014

NOV 2014 
-FEB 2015

MAIO 2015 4º TRIMESTRE 
2015

ATA 2020



IMPACTO DIRECTO NAS TEMÁTICAS QUE SE ABORDARÁN NO PROGRAMA 
INTERREG 2014-2020

GALICIA E NORTE DE 
PORTUGAL PRIORIZARÁN 

PROXECTOS ALIÑADOS 
COA RIS-T

GALICIA E NORTE DE 
PORTUGAL PRIORIZARÁN 

PROXECTOS ALIÑADOS COA 
RIS-T

INFLUENCIA DA RIS-T NAS 
PRIORIDADES E ÁMBITOS DE 

ACTUACIÓN NAS 
CONVOCATORIAS

SUDOE ESPAZO ATLÁNTICO POCTEP



GRAZAS POLA SÚA ATENCIÓN

Máis información:
http://gain.xunta.es/

www.ris3galicia.es

http://gain.xunta.es/
http://gain.xunta.es/
http://gain.xunta.es/
http://www.ris3galicia.es/
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