O Programa Operativo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (FEDER) Galicia 2007-2013, que supón un investimento
de 3.172,2 millóns de euros en custo total,
é un documento de programación comunitaria aprobado pola Comisión Europea que
recolle a articulación da estratexia da Xunta
relacionada cos seguintes 7 Eixes prioritarios
de intervención:
1. Desenvolvemento da economía do
coñecemento (I+D+i, Sociedad da
información e TIC)
2. Desenvolvemento e innovación
empresarial
3. Medio ambiente, contorno natural,
recursos hídricos e prevención de
riscos

Para máis información:
Dirección Xeral de Planificación Económica e
Fondos Comunitarios
Consellería de economía e facenda

http://www.economiaefacenda.org/ga/areaPlanEconomica.htm
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS
Ministerio DE ECONOMÍA Y HACIENDA

www.dgfc.sgpg.meh.es

4. Transporte e enerxía
5. Desenvolvemento sostible local e
urbano

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA
REGIONAL
COMISIÓN EUROPEA

http://ec.europa.eu/dgs/regional_policy/index_es.htm

6. Infraestruturas sociais
7. Asistencia técnica e reforzo da
capacidade institucional

D.L. C 2818-2008

Unha maneira de facer Europa

Obxectivos da estratexia conxunta FEDER - FSE para o periodo 2007-2013 en Galicia
OBXECTIVO GLOBAL
Converxer en termos de crecemento e emprego, grazas ao fomento dunha economía baseada no
coñecemento.
OBXECTIVOS FINAIS
1.

Impulsar e dinamizar a economía rexional facendo de Galicia un lugar máis atractivo para investir e
traballar.

2.

Incrementar a competitividade do tecido produtivo galego a través do coñecemento e a innovación.

3.

4.

Aumentar a cohesión social e territorial de Galicia mellorando os niveis de cualificación, a calidade do
emprego e a inclusión social.

Distribución do Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013 por Eixes de intervención, Temas prioritarios e Obxectivo Lisboa (Euros, en Axuda e Custo total)
Código

2.

Reforzar o potencial medioambiental rexional como vehículo de desenvolvemento económico sostible,
protexendo e mellorando o contorno.

3.

Favorecer o uso de modos de transporte menos contaminantes que contribúan á mobilidade sostible.

4.

Reducir a dependencia enerxética e optimizar os recursos enerxéticos existentes (enerxías
renovables).

Actividades de I+DT en Centros de Investigación

2

Infraestruturas de I+DT (incluidos instalacións,
instrumentos e redes informáticas de alta velocidade
para a conexión de centros de investigación) e centros
de cualificación nunha tecnoloxía específica

3

Transferencia de tecnoloxía e mellora das redes de
cooperación entre pequenas empresas (PEME), así
como entre éstas e outras empresas e universidades,
centros de ensino postsecundario de todo tipo,
autoridades rexionais, centros de investigación e
enclaves científicos e tecnolóxicos (parques científicos
e tecnolóxicos, tecnópolis, etc)

√

7

Investimento en empresas directamente relacionadas
coa investigación e a innovación (tecnoloxías
innovadoras, creación de novas empresas por parte
das universidades, centros e empresas de I+DT
existentes, etc)

√

10

Infraestruturas telefónicas (incluídas as redes de
banda ancha)

√

Tecnoloxías da información e a comunicación (acceso,
seguridade, interoperabilidade, prevención de riscos,
investigación, innovación, contido electrónico, etc)

√

Servizos de aplicacións para o cidadán (servizos
electrónicos en materia de saúde, administración
pública, formación, inclusión, etc)

√

11

13
5.

6.

Fortalecer a competitividade das empresas apoiando a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico
(I+DT).
Fomentar a innovación empresarial e impulsar as iniciativas de cooperación empresarial orientadas
cara á produción, a difusión e a utilización de novos coñecementos polas empresas.

7.

Estender e difundir as tecnoloxías da información, as comunicacións e as plataformas loxísticas,
garantindo a penetración no conxunto da sociedade e a dispoñibilidade de infraestruturas.

8.

Apoiar o investimento empresarial en aras dunha mellora na proxección internacional e no acceso ao
financiamento.

9.

Aumentar a participación no mercado laboral e mellorar a calidade e a produtividade do traballo,
impulsando a igualdade de oportunidades e a inclusión social dos colectivos máis desfavorecidos.

10. Contribuír á adaptabilidade dos traballadores mellorando as cualificacións necesarias para a
economía do coñecemento e que permitan prolongar a vida laboral.
11. Mellorar e adaptar os sistemas de educación e formación de acordo coas necesidades reais da
sociedade, a economía e as empresas.
12. Reforzar a capacidade de xestión da administración rexional en apoio á eficacia e transparencia na
execución e avaliación de políticas públicas.
13. Reforzar o investimento na promoción e prevención no mercado de traballo e no benestar sanitario.
14. Apoiar o desenvolvemento equilibrado das zonas urbanas e rurais atendendo os seus problemas
socioeconómicos e ambientais.
15. Complementar as políticas sectoriais, especialmente na dotación de servizos de interese económico
xeral e no desenvolvemento económico sostible de zonas de alto potencial de crecemento.
16. Fomentar a cooperación transfronteiriza, transnacional e interrexional centrando as actuacións en
apoio do crecemento e a creación de emprego, e concretamente mellorando a interconexión física e
intanxible dos territorios.

√

1

Reforzar a sinerxía entre crecemento e desenvolvemento sostible.

Completar a conexión coas redes transeuropeas de transporte; impulsar a intermodalidade e interoperabilidade dos diferentes transportes; mellorar a accesibilidade interior do seu territorio e fomentar a
seguridade vial.

Lisboa

Axuda FEDER

Custo total

Eixe 1: DESENVOLVEMENTO DA ECONOMÍA DO COÑECEMENTO
(I+D+i, SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E TIC)

OBXECTIVOS INTERMEDIOS
1.

DENOMINACIÓN TEMA PRIORITARIO

14

Servizos e aplicacións para as PEME (comercio
electrónico, ensino e formación, establecemento de
redes, etc)

√

39.075.705

15.376.779

53

Prevención de riscos (incluídas a elaboración e
aplicación de plans e medidas para prever e xestionar
os riscos naturais e tecnolóxicos)

55

Fomento da riqueza natural

48.844.633

Lisboa

Axuda FEDER
34.369.431

Subtotal Eixe 3

19.220.975

√

8.761.529

31.243.577

26.965.317

17.795.080

67.819.508

10.951.913

39.054.472

33.706.647

22.243.850

84.774.385

6.801.647

8.502.059

213.839.142

267.298.934

Custo total
49.099.188

3.774.762

5.392.517

486.270.296

694.671.855

17

Servizos ferroviarios (RTE-T)

√

128.455.242

197.623.450

20

Autoestradas

√

169.401.023

260.616.959

21

Autoestradas (RTE-T)

√

230.974.046

355.344.685

23

Estradas rexionais/ locais

116.518.864

179.259.791

25

Transporte urbano

6.427.298

9.888.151

26

Transporte multimodal

√

28.103.360

43.235.938

29

Aeroportos

√

67.863.147

104.404.841

30

Portos

√

15.104.150

23.237.153

33

Electricidade

23.479.647

36.122.534

35

Gas natural

2.249.557

3.460.856

37

Produtos derivados do petróleo

2.249.556

3.460.855

40

Enerxía renovable: solar

√

14.865.129

21.235.898

41

Enerxía renovable: biomasa

√

12.454.279

17.791.826

43

Eficacia enerxética, coxeración e xestión enerxética

√

13.997.980

19.997.114

52

Fomento do transporte urbano limpo

√

25.283.113

36.118.733

857.426.391

1.311.798.784

Subtotal Eixe 4

Eixe 2: DESENVOLVEMENTO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Axudas ás PEME para o fomento da utilización de
produtos e procesos de produción que respecten o
medio ambiente (introdución de sistemas eficaces
de xestión ambiental, adopción e utilización de
tecnoloxías anticontaminantes e integración de
tecnoloxías limpas nos sistemas de produción das
empresas)

√

8

Outros investimentos en empresas

√

245.890.421

351.272.030

9

Outras medidas destinadas a fomentar a investigación
e innovación e o espírito empresarial nas PEME

√

98.911.303

141.301.864

361.696.333

516.709.050

Subtotal Eixe 2

16.894.609

24.135.156

Eixe 3: MEDIO AMBIENTE, CONTORNO NATURAL, RECURSOS HÍDRICOS E PREVENCIÓN DE RIScOS
44

DENOMINACIÓN TEMA PRIORITARIO

Eixe 4: TRANSPORTE E ENERXÍA

Subtotal Eixe 1

6

Código

Xestión de residuos domésticos e industriais

26.709.321

38.156.173

45

Xestión e distribución da auga (auga potable)

√

38.719.357

55.313.368

46

Tratamento da auga (auga residual)

√

259.269.917

370.385.598

47

Calidade do aire

6.361.035

9.087.193

48

Prevención e control integrados da contaminación

6.224.857

8.892.653

50

Rehabilitación de zonas industriais e terreos
contaminados

1.787.414

2.553.448

51

Fomento da protección da biodiversidade e a natureza
(incluído o programa Natura 2000 )

109.054.202

155.791.717

Eixe 5: DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE LOCAL E URBANO
56

Protección e desenvolvemento do patrimonio natural

31.413.656

44.876.652

57

Outras axudas para mellorar os servizos turísticos

42.682.419

60.974.884

58

Protección e conservación do patrimonio cultural

14.640.158

20.914.513

59

Desenvolvemento da infraestrutura cultural

14.116.085

20.165.836

61

Proxectos integrados para a rexeneración urbana e
rural

128.651.621

183.788.030

231.503.939

330.719.915

18.893.981

23.617.477

2.649.474

3.311.842

7.081.877

8.852.347

7.081.878

8.852.349

35.707.210

44.634.015

Subtotal Eixe 5
Eixe 6: INFRAESTRUTURAS SOCIAIS
75

Infraestruturas en materia de educación

76

Infraestruturas en materia de saúde

77

Infraestruturas en materia de coidado de nenos

79

Outras infraestruturas sociais

√

Subtotal Eixe 6
Eixe 7: ASISTENCIA TÉCNICA E REFORZO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL
85

Preparación, execución, seguimento e inspección

2.550.515

3.188.145

86

Avaliación e estudos; información e comunicación

2.550.515

3.188.145

5.101.030

6.376.290

2.191.544.341

3.172.208.843

Subtotal Eixe 7
Total Programa Operativo FEDER Galicia 2007-2013

