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I. Introdución

PIC 2014-2020

�Novo período de programación comunitaria: TRABALLO CONXUNTO 

�Estratexia Europa 2020

� CRECEMENTO INTELIXENTE

� CRECEMENTO INTEGRADOR

� CRECEMENTO SOSTIBLE

�Abordaxe máis estratéxica: centrada nun pequeno número de prioridades con 

impacto tanxible

�Áreas prioritarias de partida:

� Proteción do ambiente e do emprego eficiente dos recursos

� Consolidación do mercado laboral transfronteirizo co fomento da 

mobilidade transfronteriza dos traballadores

� Reforzar as capacidades de cooperación institucional, sobre todo as 

xurídicas e administrativas
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I. Introdución

POCTEP: principio de concentración

�1. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación.
� 1A. Mellora das infraestruturas de investigación e innovación (I+I) e da capacidad para 

desenvolver excelencia en materia de I+I e fomento de centros de competencia, en especial os de 

interese europeo.

� 1B. Promoción do investimento das empresas en innov ación , o desenvolvemento de vínculos e 

sinerxías entre empresas, centros de I+D e de educación superior, en especial no desenvolvemento 

de produtos e servizos, a transferencia de tecnoloxía, a innovación social e as aplicacións de 

servizo público....,

�3. Mellorar a competitividade das PEMES.
� 3A. Promoción do espíritu empresarial , en particular facilitando o aproveitamento económico de 

novas ideas  e impulsando a creación de novas empresas, incluíndo as incubadoras de empresas.

� 3.B. Desenvolvemento e implementación de novos mode los empresariais para as PEMES , en 

particular para a súa internacionalización.

�5. Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos.

� 5.B. Fomento do investimento para abordar os riscos  específicos , garantía de resiliencia fronte 

ás catástrofes  e desenvolvemento de sistemas de xestión de catástrofes. 
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I. Introdución

POCTEP: principio de concentración

�6. Conservar e protexer o ambiente e promover a eficiencia dos recursos.
� 6.C. Proteción, fomento e desenvolvemento do patrim onio cultural e natural .

� 6.D. Proteción e restauración da biodiversidade , proteción do solo e fomento dos servizos dos 

ecosistemas, incluíndo NATURA 2000 e as infraestruturas ecolóxicas. 

� 6.E. Acción para mellorar o entorno urbano , a rehabilitación de zonas industriais e a redución da 

contaminación atmosférica.

� 6.F. Fomento de tecnoloxías innovadoras para a mell ora da proteción ambiental e da 

eficiencia dos recursos no sector dos residuos, o sector da auga, a proteción do solo e para reducir 

a contaminación atmosférica.

�11. Mellorar a capacidade institucional das autoridades públicas e as partes 

interesadas e a eficiencia da administración pública.
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I. Introdución

PIC 2014-2020: catro retos compartidos…

�Gañar todos coa cooperación

�Compartir recursos

�Apostar na intelixencia, no traballo, no esforzo e na inclusión

�Crear confianza en nós mesmos

…e un desafío :

En 2020 a Eurorrexión vai converxer no sentido das 

rexións máis desenvolvida da UE grazas ao avance en I+D e a 

súa transferencia ao sector produtivo
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I. Introducción

PIC 2014-2020: principios de encadre

�1. Aplicación da norma comunitaria da concentración

�2. Formulación de proxectos realistas que complementen e enriquezan a 

aplicación das estratexias rexionais en cada un dos espazos de cooperación

�3. Aposta pola programación integrada o que implica alcanzar un alto grao de 

coherencia no uso dos diferentes fondos 

�4. Facer fincapé no enfoque a resultados

�5. Non renunciar a instrumentos de financiación con reembolso (BEI)

�6. Carácter dinámico do esquema en canto aos proxectos de investimento 
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II. Diagnóstico e DAFO
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II. Diagnóstico e DAFO

Análise DAFO

�Elaborada a partir da información, datos, táboas, mapas e figuras presentadas e 

analizadas no diagnóstico;

�Incorpora as ideas, comentarios e suxerencias resultado dos workshops;

�Punto de partida para a definición estratéxica do PIC Galicia-Norte de Portugal 

para 2014-2020.
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II. Diagnóstico e DAFO

Unha Eurorrexión innovadora que aposta pola investigación e a transferencia
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II. Diagnóstico e DAFO

Unha Eurorrexión competitiva que aposta polo emprego
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II. Diagnóstico e DAFO

Unha Eurorrexión cabeceira en calidade medioambiental e patrimonio
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II. Diagnóstico e DAFO

Unha Eurorrexión exemplar na capacitación institucional ao servizo da cidadanía
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III. Eixos e prioridades

EIXO 1

2 PRIORIDADES 
ESTRATÉXICAS

11 PROXECTOS 
DE INVESTIMENTO

EIXO 2

2 PRIORIDADES 
ESTRATÉXICAS

11 PROXECTOS 
DE INVESTIMENTO

EIXO 3

3 PRIORIDADES 
ESTRATÉXICAS

12 PROXECTOS 
DE INVESTIMENTO

EIXO 4

1 PRIORIDADE 
ESTRATÉXICA

5 PROXECTOS DE 
INVESTIMENTO

PIC 2014-2020
4 EIXOS, 8 PRIORIDADES ESTRATÉXICAS E 39 PROXECTOS DE INVESTIMENTO
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EIXO 1. UNHA EURORREXIÓN INNOVADORA QUE APOSTA POLA  
INVESTIGACIÓN E A TRANSFERENCIA

PE 1.1. Consolidación e potenciación de polos de in vestigación que se incardinen 
na RIS3 da Eurorrexión

�PI 1.1.1. Elaboración dunha RIS3 eurorrexional, a partir das respectivas RIS3 rexionais e coa vista 
posta nunha RIS3 conxunta da RESOE.

FONDOS UE: POCTEP, SUDOE

�PI 1.1.2. Consolidación dun polo de excelencia internacional en torno ao INL, con aplicacións directas 
en 6 dos oito dominios de especialización do Norte e nos 3 de Galicia, con especial atención aos 
ámbitos agro-alimentario e da saúde.

FONDOS UE: HORIZON 2020, BEI, FEDER

�PI 1.1.3. Consolidación dun polo de excelencia internacional en torno ao Campus do Mar, con 
aplicacións directas en catro dos oito dominios do Norte e 2 dos 3 de Galicia. 

FONDOS UE: HORIZON 2020, BEI, FEDER, FEMP

�PI 1.1.4. Consolidación dun polo de excelencia macrorrexional, o Campus da Mobilidade,
especializado no  ámbito da automoción, metal-mecánica, eficiencia enerxética e TIC aplicadas.

FONDOS UE: HORIZON 2020, BEI, FEDER

III. Eixos e prioridades
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EIXO 1. UNHA EURORREXIÓN INNOVADORA QUE APOSTA POLA  
INVESTIGACIÓN E A TRANS FERENCIA

PE 1.1. Consolidación e potenciación de polos de in vestigación que se incardinen 
na RIS3 da Eurorrexión

�PI 1.1.5. Potenciación dun polo de investigación en torno ao cluster da saúde, especialmente 
orientado cara o envellecemento activo.

FONDOS UE: HORIZON 2020, BEI, FEDER

�PI 1.1.6. Potenciación dun polo de competitividade centrado nas industrias culturais e creativas e no 
uso dos recursos naturais e patrimoniais para o sector turístico.

FONDOS UE: HORIZON 2020, BEI, FEDER, SUDOE
ESPAZO ATLÁNTICO, INTERREG EUROPE, EUROPA CREATIVA

�PI 1.1.7. Programas de titulacións conxuntas de Grao, Máster e Doutorado que procuren economías 
de escala e a adecuación da oferta universitaria ás necesidades do desenvolvemento eurorrexional.

FONDOS UE: ERASMUS +

III. Eixos e prioridades
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EIXO 1. UNHA EURORREXIÓN INNOVADORA QUE APOSTA POLA  
INVESTIGACIÓN E A TRANSFERENCIA

PE 1.2. Potenciación da transferencia de resultados  ao sector produtivo

�PI 1.2.1. Promoción de EBT e de Spin-off que fomenten a cooperación de I+D+i entre empresas, 
centros de investigación e administracións.

FONDOS UE: HORIZON 2020, BEI, FEDER
COSME, JEREMIE

�PI 1.2.2. Programa Iacobus de mobilidade de estudantes e investigadores que inclúa unha sección 
destinada a estancias en empresas de elevada intensidade tecnolóxica, incluso coa posibilidade de 
facer Doutoramentos Industriais e incorporar ás empresas nos sistemas de formación profesional.

FONDOS UE: POCTEP, ERASMUS +, FSE

�PI 1.2.3. Programa de Benchmarking industrial transfronteirizo.
FONDOS UE: POCTEP, ERASMUS +, COSME

�PI 1.2.4. Programa de incentivos á solicitude de patentes en función do seu éxito de transferencia.
FONDOS UE: COSME, FEDER

III. Eixos e prioridades
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EIXO 2. UNHA EURORREXIÓN COMPETITIVA QUE APOSTA POL O 
EMPREGO

PE 2.1. Conversión da Eurorrexión nun territorio at rativo para o investimento 
produtivo

�PI 2.1.1. Promoción de viveiros de empresas, especialmente as de base tecnolóxica yede recursos 
endóxenos específicos nas áreas de baixa densidade demográfica.

FONDOS UE: POCTEP, FEDER, FEADER
FEMP, COSME

�PI 2.1.2. Fortalecemento e estruturación de clusters transfronteirizos orientados cara os dominios das 
RIS3, que promovan o reforzo da innovación e da internacionalización de empresas e cadeas de valor. 
Un seguimento especial para o cluster téxtil que xa foi apoiado no  período de programación anterior.

FONDOS UE: POCTEP, ESPAZO ATLÁNTICO,
SUDOE, COSME,FEDER

�PI 2.1.3. Programa de apoio ao emprendedurismo social, como por exemplo os proxectos nacidos 
dende os grupos de acción de desenvolvemento local participativo.

FONDOS UE: POCTEP, COSME, FSE, FEADER,FEMP, 
Programa para o cambio e a innovación social da UE

�PI 2.1.4. Programa de apoio ao emprendedurismo da poboación activa moza nos sectores 
compatibles coas RIS3.

FONDOS UE: COSME, JEREMIE, FSE, FEADER, FEMP, ERASM US+,
Iniciativa comunitaria para o emprego xuvenil

III. Eixos e prioridades
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EIXO 2. UNHA EURORREXIÓN COMPETITIVA QUE APOSTA POL O 
EMPREGO

PE 2.1. Conversión da Eurorrexión nun territorio at rativo para o investimento 
produtivo

�PI 2.1.5. Programa de promoción da capacitación empresarial das PEME para o desenvolvemento de 
sistemas avanzados de produción e de servizos especializados.

FONDOS UE: COSME, BEI, JEREMIE, FEDER, FSE

�PI 2.1.6. Programa de coordinación eurorrexional de Telecomunicacións e Banda Ancha.
FONDOS UE: FEDER, CONECTAR EUROPA

�PI 2.1.7. Programa de coordinación eurorregxonal de centros loxísticos multimodais.
FONDOS UE: FEDER

III. Eixos e prioridades
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EIXO 2. UNHA EURORREXIÓN COMPETITIVA QUE APOSTA POL O 
EMPREGO

PE 2.2. Fomento da internacionalización económica d a Eurorrexión

�PI 2.2.1. Programa de Soft Landing transfronteirizo e internacional.
FONDOS UE: COSME, POCTEP, SUDOE, 

ESPAZO ATLÁNTICO, JEREMIE

�PI 2.2.2. Programa de atracción de investimento externo mediante marketing territorial, incentivos e 
instrumentos de financiación (joint-ventures, fondo de capital risco, etc).

FONDOS UE: BEI, COSME, FEDER

�PI 2.2.3. Programa coordinado de promoción exterior da Eurorregión.
FONDOS UE: FEDER, EUROPE AID,

EUROPA CREATIVA

�PI 2.2.4. Programa transfronteirizo de fomento da mobilidade laboral coa mellora do mercado laboral 
transfronteirizo, a través de servizos de información ao tecido produtivo e o recoñecemento mutuo de 
titulacións e competencias profesionais.

FONDOS UE: FSE, ERASMUS+, POCTEP, SUDOE,
ESPACZ ATLÁNTICO, EUROPA DOS CIDADÁNS

III. Eixos e prioridades
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EIXO 3. UNHA EURORREXIÓN CABECEIRA EN CALIDADE 
MEDIOAMBIENTAL E PATRIMONIO

PE 3.1. Valorización e proteción do patrimonio natu ral e cultural

�PI 3.1.1. Plan de coordinación eurorrexional de xestión de espazos e riscos naturais así como de 
catástrofes e emerxencias que inclúa dotación de infraestruturas e equipamento.

FONDOS UE: POCTEP, LIFE, FEADER, FEDER
Mecanismo de proteción civil da UE

�PI 3.1.2. Fomentar políticas forestais activas (madeira, gandeiría extensiva, biomasa …) e pasivas 
(fiscalidade) que poñan en valor os montes e permitan o combate dos incendios.

FONDOS UE: FEDER, LIFE, ELENA (BEI)

�PI 3.1.3. Promover produtos turísticos eurorrexionais baixo o lema “Dous países, un destino”: Camiño 
portugués de Santiago, Patrimonios da Humanidade e rutas temáticas. 

FONDOS UE: POCTEP, FEDER, EFSE
EUROPA CREATIVA

�PI 3.1.4. Programa de conservación e rehabilitación de patrimonio edificado clasificado.
FONDOS UE: POCTEP, FEDER

III. Eixos e prioridades
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EIXO 3. UNHA EURORREXIÓN CABECEIRA EN CALIDADE 
MEDIOAMBIENTAL E PATRIMONIO

PE 3.2. Valorización e protección do patrimonio nat ural e cultural

�PI 3.2.1. Programa de smart cities.
FONDOS UE: JESSICA, FEDER, URBACT, 

URBAN, HORIZON 2020 

�PI 3.2.2. Programa de mobilidade multimodal, con especial interese polo ferrocarril eurorrexional de 
altas prestacións para pasaxeiros e mercadorías.

FONDOS UE: CONECTAR EUROPA, FEDER, BEI

�PI 3.2.3. Programa de configuración dun sistema urbano ambientalmente sostible: optimización de 
todos os procesos de metabolismo urbano (uso eficiente de recursos, redución da pegada de carbono, 
etc).

FONDOS UE: JESSICA, URBACT, URBAN, POCTEP, FEDER, L IFE
HORIZON 2020, SUDOE, ESPAZO ATLÁNTICO

�PI 3.1.4. Programa de conectividade no eixo interior da Eurorrexión e dos dous eixos, litoral e interior, 
cos corredores horizontais da Eurorrexión, baseado na mobilidade sostible.

FONDOS UE: FEDER

III. Eixos e prioridades
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EIXO 3. UNHA EURORREXIÓN CABECEIRA EN CALIDADE 
MEDIOAMBIENTAL E PATRIMONIO

PE 3.3. Promover a eficiencia dos recursos ambienta is

�PI 3.3.1. Promover proxectos e accióne de xestión integrada de concas hidrográficas e de 
monitorización da franxa costeira.

FONDOS UE: POCTEP, LIFE, FEDER
ESPAZO  ATLÁNTICO

�PI 3.3.2. Programa coordinado eurorrexional de eficiencia enerxética.
FONDOS UE: HORIZON 2020, FEDER, ELENA (BEI)

�PI 3.3.3. Programa de fomento da economía verde (valorización económica de recursos, 
biodiversidade, amenidades, etc). 

FONDOS UE: FEDER, FEADER, LIFE, FEMP

�PI 3.3.4. Programa integral para un uso sostible da auga.
FONDOS UE: FEDER, FEADER, LIFE

III. Eixos e prioridades
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EIXO 4. UNHA EURORREXIÓN EXEMPLAR NA CAPACITACIÓN 
INSTITUCIONAL AO SERVIZO DA CIDADANÍA 

PE 4.1. Promover a cooperación transfronteiriza ent re administracións públicas 
como instrumento eficaz para mellorar a calidade de  vida da cidadanía

�PI 4.1.1. Promover accións que tendan a eliminar os custos de contexto transfronteirizo.
FONDOS UE: POCTEP, INTERREG EUROPA, SUDOE,

ESPAZO ATLÁNTICO, EUROPA DOS CIDADÁNS

�PI 4.1.2. Programa de dinamización e creación de estratexias de desenvolvemento socioeconómico 
de base local lideradas polas respectivas comunidades.

FONDOS UE: POCTEP, SUDOE,
FSE, ESPAZO ATLÁNTICO

�PI 4.1.3. Programa eurorrexional de equipamentos transfronteriizos compartidos.
FONDOS UE: FEDER

�PI 4.1.4. Programa de estruturación da Eurorrexión social e cultural ao servizo da cidadanía activa, 
promovendo actuacións nos sectores da cultura, o deporte, a educación e o turismo.

FONDOS UE: POCTEP, ESPAZO ATLÁNTICO, SUDOE,
INTERREG EUROPA, URBACT, ERASMUS+

�PI 4.1.5. Programa de consolidación das estruturas de cooperación máis activas, nomeadamente Eixo 
Atlántico e GNP AECT.

FONDOS UE: POCTEP, ESPACIO ATÁNTICO, SUDOE,
INTERREG EUROPA, URBACT

III. Eixos e prioridades
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IV. Perspectivas financeiras 2014-2020
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IV. Perspectivas financeiras 2014-2020

PROGRAMA TIPO
DOTACIÓN

(millones de euros)

Horizonte 2020 Crecemento e competitividade 70.200   

COSME Crecemento e competitividade 2.030   

Erasmus para todos Crecemento e competitividade 13.010   

Iniciativa para o Emprego da Mocidade Crecemento e competitividade 3.000   

Cambio e Innovación Social Crecemento e competitividade 815   

Connecting Europe Facility Crecemento e competitividade 19.300   

Turismo (DX Empresa e Industria) Crecemento e competitividade -

LIFE + Preservación e xestión de recursos naturais 3.057   

Europa creativa Cidadanía, liberdade, seguridade e xustiza 1.294   

Mecanismo de protección civil Cidadanía, liberdade, seguridade e xustiza 199   

Europa dos cidadáns Cidadanía, liberdade, seguridade e xustiza 164   

Programa cidadanía e dereitos Cidadanía, liberdade, seguridade e xustiza -

EuropeAid Unión Europea como actor global 13.682   

Revisáronse as seguintes ferramentas financeiras para o período de programación :
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PROGRAMA TIPO
DOTACIÓN

(millones de euros)

FEDER Programas de xestión compartida -

FSE Programas de xestión compartida -

FEADER Programas de xestión compartida -

Cooperación Territorial Programas de xestión compartida 8.948   

ESPON Programas de xestión compartida -

IV. Perspectivas financeiras 2014-2020

Para o mesmo período de programación son, ademais, propostos instrumentos 
financeiros de xestión compartida entre os Estados membros:
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MOITAS GRAZAS


