
3 Universidades e 2 
Campus de Excelencia 
Internacional en 
ámbitos altamente 
relacionados coa 
biotecnoloxía

Máis de 7000 
Investigadores de 
talento e varios líderes 
de coñecemento
internacional en 
ciencias da vida

Máis de 219 empresas 
biotecnolóxicas que 
facturan 247 M e dan 
emprego
especializado a máis
de 1.268 persoas*

*2014

3ª comunidade
autónoma con maior
grao de 
bioemprendemento*

A biotecnoloxía é unha ferramenta
estratéxica clave para o futuro de Galicia

Un sector

Valorizar o 
coñecemento
xerado polos 
nosos centros de 
investigación

Revitalizar 
sectores 
clásicos da 
nosa
economía

Crear 
barreiras
competitivas 
para o noso
tecido
industrial

Como 
TECNOLOXÍA 
TRANSVERSAL

Como 
TECNOLOXÍA 
FACILITADORA

POTENTE POTENCIADOR
CON 

POTENCIAL

AS NOSAS CAPACIDADES

Aumentar a facturación do sector 
biotecnolóxico galego nun 20%

Incrementar o número de empregos
bioespecializados nun 25%

Incrementar o número de novas 
empresas biotecnolóxicas nun 15%

Posicionar Galicia a nivel 
internacional como comunidade
líder en innovación biotecnolóxica

PARTICIPACIÓN

66 axentes do ecosistema biotecnolóxico
participaron na elaboración desta estratexia de 
todos/para todos

Universidades

Sistema sanitario

Centros tecnolóxicos

Empresas

Investidores

Clústers

Auxiliares

Administración

RECOÑECEMENTO

TALENTO

VALOR

FUTURO

OS NOSOS 
OBXECTIVOS

A estratexia galega de impulso á biotecnoloxía dunha ollada

O mellor camiño en biotecnoloxía



3
EIXOS 

ESTRATÉXICOS

Novos produtos e 
procesos para o 
Sector Lácteo

6 sub-sectores estratéxicos onde Galicia posúe as capacidades, o potencial e a oportunidade
de converterse nunha das comunidades líderes a nivel internacional en investigación e
desenvolvemento de negocio baseado en ferramentas biotecnolóxicas

A.1. Investigación e transferencia ao mercado

A.2. Bioemprendemento e bioaceleración

EIXOS E PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

B.1. Capacitación e competitividade innovadora

B.2. Captación de fondos europeos-nacionais

B.3 Plan de visibilización / promoción integral

B.4. Instrumentos biofinanceiros

C.1. Atracción e tracción dende a demanda

7 42

PROGRAMAS DE 
ACTUACIÓN

ACCIÓNS

O NOSO FOCO

EIXO 2. Fortalecemento e Consolidación empresarial

EIXO 1. Investigación, Transferencia de tecnoloxía e 
creación de empresas

EIXO 3. Atracción de empresas tractoras

Aproveitamento dos 
Recursos mariños e 
pesqueiros

Eficiencia na
Sanidade animal e 
derivados

Alimentación 
funcional e 
Envellecemento
activo

Novas tecnoloxías
para Medicina 
Personalizada

Open Innovation
para o 
Descubrimento
de fármacos

Tecnoloxías
facilitadoras

TICs

Química

Xenética

Enxeñería

Ambientais

O mellor camiño en biotecnoloxía

Axencia Galega de Innovación +34 981 54 10 76 gain@xunta.galgain.xunta.gal


