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II. GASTO ESTRATÉXICO
Neste apartado analízase, por unha parte, a proposta da Comisión Europea sobre
a estrutura do Marco Financeiro Plurianual (MFP) da UE-27 e as principais características
da política de cohesión comunitaria do próximo período 2021-2027, e por outra parte,
detállanse as axudas da UE correspondentes aos fondos que se integran nos presupostos
da C.A. de Galicia para 2019.

II.1. O MARCO FINANCEIRO PLURIANUAL E A POLÍTICA DE
COHESIÓN NO PERÍODO 2021-2027
II.1.1. Unha aproximación ao Marco Financeiro Plurianual da UE-27
O orzamento da UE a longo prazo, tamén coñecido como Marco Financeiro Plurianual, que foi presentado pola Comisión Europea por primeira vez o 2 de maio de 2018,
ofrece unha proposta estable para a súa execución. Traduce as prioridades políticas
da Unión en termos financeiros para un período de 7 anos e establece os importes máximos anuais para o gasto da UE no seu conxunto e para as principais categorías de gastos.
Con iso, tamén dá seguridade aos beneficiarios dos recursos europeos e ás autoridades nacionais, rexionais e locais.
As prioridades e os principios en que se basea a proposta do MFP son o resultado dun debate aberto e inclusivo iniciado en 2017 coa presentación do Libro
Branco sobre o Futuro de Europa e outros documentos de reflexión sobre o futuro de
ámbitos prioritarios da UE, tales como a defensa, a dimensión social, a unión económica
e monetaria, as finanzas ou o encanamento da globalización. Tamén a Comisión escoitou
ás institucións europeas e aos Estados membros, levou a cabo consultas públicas respecto
diso e realizou unha profunda revisión dos actuais programas de gasto.
As negociacións sobre o próximo MFP chegan nun momento de novo dinamismo para a UE, que se enfronta a grandes retos, como o cambio tecnolóxico e demográfico, o cambio climático e a escaseza de recursos, ou o desemprego, especialmente
entre os mozos. Tamén aparecen novas ameazas que requiren novas respostas, tales
como a crise dos refuxiados, o aumento da inestabilidade xeopolítica ou a dúbida dos
valores e principios democráticos da UE.
O orzamento da UE leva aparellado un exhaustivo conxunto lexislativo:
•

O propio Regulamento do MFP, que establece as principais prioridades e ámbitos
políticos e os teitos de gasto. Debe ser acordado antes que a lexislación sectorial.
Aínda que as negociacións poden transcorrer en paralelo, tárdase uns 18 meses en
chegar a un acordo sobre a lexislación sectorial correspondente a todos os programas
plurianuais.
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•

Unha lexislación sectorial máis detallada, que establece os diversos programas de
gasto, como os correspondentes á agricultura, a política de cohesión, a pesca, a investigación, etc.

As fontes de ingresos do orzamento europeo non variaron durante os últimos decenios: dereitos de aduana, contribucións dos Estados membros sobre a base do
Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) e as baseadas na Renda Nacional Bruta (RNB), que
representan en torno ao 80% do total do financiamento do orzamento da UE. A Comisión propón para o próximo período tres novas fontes de financiamento
presupostario: o 20% dos ingresos procedentes do réxime de comercio de dereitos de
emisión, un tipo de referencia do 3% aplicado á nova base impoñible consolidada común
do imposto de sociedades, e unha contribución nacional calculada sobre o volume de
residuos de envases de plástico non reciclados en cada Estado membro.
A Comisión propón reducir o número de programas, modernizar os mecanismos de flexibilidade actuais e introducir unha nova Reserva da Unión:
•

Actualmente, os fondos dispérsanse entre un número excesivo de programas e instrumentos, dentro e fóra do orzamento. En consecuencia, proponse reducir o número de programas en máis dun terzo e deixalos en 37.

•

Flexibilidade dentro dos programas e entre programas. A Comisión propoñerá unhas reservas integradas para crear flexibilidade dentro dos programas. Ademais, a cantidade que pode transferirse dun programa a outro dentro da mesma
rúbrica pasará do 10 % ao 15 %.

•

Flexibilidade entre rúbricas e exercicios. Ademais de garantir suficientes marxes non asignados, a Comisión propón ampliar o tamaño e o alcance da marxe global
para compromisos a fin de crear unha Reserva da Unión para facer fronte a acontecementos imprevistos e responder a emerxencias en ámbitos como a seguridade
e a migración. Esta reserva financiarase a partir das marxes que quedasen dispoñibles
por baixo dos límites máximos para os compromisos do exercicio anterior, así como
a través dos fondos comprometidos que finalmente non se gastaron na execución
dos programas.

A proposta do Marco Financeiro Plurianual da UE-27, que se constitúe
como un plan que transforma as prioridades comunitarias en gasto, permitirá ao conxunto
da Unión Europea investir no período 2021-2027 ata 1.134.583 millóns de euros en
créditos compromiso, a prezos de 2018. A nova estrutura comprende 7 rúbricas,
16 prioridades e 37 programas.
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Proposta do MFP UE 2021-2027 (Créditos compromisos en Millóns de euros a prezos 2018)
Denominación Rúbrica / Prioridade
1. Investigación e Innovación
R1. Mercado único, innovación 2. Investimentos estratéxicos europeas
e economía dixital
3. Mercado único

R2. Cohesión e valores

3,91
0,50
1,27

Marxe

10.824

0,95

5. Desenvolvemento rexional e cohesión

242.209

21,35

6. Unión económica e monetaria

22.281

1,96

7. Investir nas persoas, a cohesión social e
os valores

123.466

10,88

Marxe
10. Migración
11. Xestión de fronteiras
Marxe
12. Seguridade
13. Defensa
14. Respostas ás crises
Marxe

4.018

0,35

330.723

29,15

5.085

0,45

814

0,07

9.973

0,88

18.824

1,66

2.033

0,18

4.256

0,38

17.220

1,52

1.242

0,11

1.606

0,14

15. Acción exterior

93.150

8,21

16. Axuda de preadhesión

12.865

1,13

2.913

0,26

Escolas europeas e pensións

17.055

1,50

Gastos administrativos institucionais

58.547

5,16

1.134.583

100,00

Marxe
R7. Administración pública
europea

8,02

44.375
14.404

R3. Recursos naturais e medio
9. Medio ambiente e acción polo clima
ambiente

R6. Veciñanza e o resto do
mundo

91.028

4. Espazo

8. Agricultura e política marítima

R5. Seguridade e defensa

% s/ T
Prioridade

5.672

Marxe

R4. Migración e xestión das
fronteiras

Importe
Prioridade

TOTAL

Importe
Rúbrica

% s/ T
Rúbrica

166.303

14,66

391.974

34,55

336.622

29,67

30.830

2,72

24.324

2,14

108.928

9,60

75.602

6,66

1.134.583

100,00

Fonte: elaboración propia

O orzamento da UE é modesto en comparación co tamaño da economía europea e dos orzamentos nacionais, pero inviste en ámbitos de gran impacto que permiten
alcanzar resultados que os Estados membros por se sós non poderían lograr, por exemplo
os proxectos de investigación de vangarda, o apoio ás pemes para aproveitar o mercado
único e a economía dixital ou o investimento en satélites.
Entre os programas do orzamento da UE-27 para os próximos sete
anos destacan os seguintes:
1.

Baseándose no éxito de Horizonte 2020, a Comisión propón un novo programa de
investigación e innovación Horizonte Europa (Rúbrica 1, Prioridade 1), con 83.491
millóns de euros presupostados a prezos 2018, que permitirá competir con outras
economías desenvolvidas e emerxentes, garantir un futuro próspero e preservar o
modelo social único europeo. Os seus obxectivos son reforzar a base científica e
tecnolóxica da UE, fomentar a competitividade da Unión e o seu desempeño en
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materia de innovación, e cumprir coas prioridades estratéxicas da UE e facer fronte
aos desafíos mundiais.
2.

Partindo do éxito do Fondo Europeo para Investimentos Estratéxicos, á hora de catalizar os investimentos privados en toda Europa, a Comisión propón crear un novo
fondo de investimento, InvestEU (Rúbrica 1, Prioridade 2), con 13.065 millóns
de euros. Así, utilizarase unha cantidade relativamente limitada de recursos públicos
para mobilizar importantes recursos privados e destinalos a investimentos que resultan moi necesarios. Co Grupo do Banco Europeo de Investimentos como principal
socio executor, e con outros socios, como os bancos nacionais de fomento, o programa permitirá incorporar todos os instrumentos financeiros xestionados
de forma centralizada na UE a unha estrutura única e racionalizada. Este
novo enfoque reducirá os solapamentos, simplificará o acceso ao financiamento e
reducirá a carga administrativa.

3.

As infraestruturas transfronteirizas son a espiña dorsal do mercado único, xa que
axudan a mercadorías, servizos, empresas e cidadáns a circular libremente a través das
fronteiras. Co Mecanismo Conectar Europa reformado (Rúbrica 1, Prioridade
2), a Unión seguirá investindo en redes transeuropeas de transportes (11.384
millóns de euros), servizos dixitais (2.662 millóns de euros) e enerxía (7.675
millóns de euros). O futuro programa aproveitará mellor as sinerxias entre as infraestruturas dixitais, enerxéticas e de transporte, por exemplo, mediante o desenvolvemento dunha infraestrutura para os combustibles alternativos ou as redes intelixentes
e sustentables que soporten o Mercado Único Dixital e a Unión da Enerxía.

4.

Co fin de reducir o actual desequilibrio en materia de investimento dixital, a Comisión
propón crear un novo programa Europa Dixital (Rúbrica 1, Prioridade 2), con
8.192 millóns de euros, para configurar e apoiar a transformación dixital da
sociedade e da economía europea. Os cambios tecnolóxicos e a dixitalización
están a cambiar as nosas industrias, sociedades, empregos e carreiras, así como os
nosos sistemas educativos e de protección social. Apoiando os proxectos estratéxicos en ámbitos de primeira liña como a intelixencia artificial, os supercomputadores,
a ciberseguridade ou a dixitalización industrial, e investindo nas competencias dixitais,
o novo programa contribuirá a completar o Mercado Único Dixital, prioridade crave
da Unión.

5.

Baseándose no actual programa de Competitividade das empresas e as pemes, a
Comisión propón o novo programa Mercado Único específico (Rúbrica 1, Prioridade 3), con 3.628 millóns de euros. Mediante a creación de instrumentos de información e a cooperación entre administracións, o programa axudará ás empresas
e aos consumidores para aproveitar mellor o potencial dunha verdadeira unión de
mercados e capitais.

6.

O programa Espacial Europeo financia o despregamento e o funcionamento
de infraestruturas espaciais europeas e servizos conexos. Tres son os obxectivos que
persegue: garantir a continuidade das infraestruturas e servizos existentes en materia
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espacial (Copernicus, Galileo e EGNOS) e o desenvolvemento doutros novos, fomentar un sector espacial europeo innovador que poida competir a escala mundial, e
reforzar a capacidade da UE de contar cun acceso garantido ao espazo e os servizos
espaciais. Presenta un orzamento de 14.196 millóns de euros e está enmarcado na
Prioridade 4 da Rúbrica 1.
7.

Na Rúbrica 2 figuran o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(FEDER) e o Fondo de Cohesión, Prioridade 5, e o Fondo Social Europeo
Plus ( FSE+), Prioridade 7, que son os que financian a Política de Cohesión comunitaria 2021-2027, en total 330.624 millóns de euros presupostados. Debido á súa
gran importancia no crecemento e modernización das rexións europeas desenvólvese
máis adiante un apartado específico dedicado a esta política. O FSE+ tamén financia
actuacións en emprego e innovación social e en saúde en terceiros países, presupostadas conxuntamente en 1.041,8 millóns de euros, aproximadamente.

8.

O programa de Apoio ás reformas (Rúbrica 2, Prioridade 6), con 22.181 millóns
de euros, ten por obxecto fomentar e apoiar a aplicación de reformas estruturais nos
Estados membros. O fin é a modernización das economías europeas, o aumento da
resiliencia e o fomento dunha converxencia maior na Unión Económica e Monetaria,
mediante o incremento da competitividade e a produtividade e o apoio á creación de
emprego, o investimento e o crecemento. O Programa proponse apoiar unha ampla
gama de reformas, sobre todo as indicadas no marco do Semestre Europeo
para a coordinación das políticas económicas. Este novo programa incluirá
así mesmo un Instrumento de converxencia específico para apoiar aos Estados
membros non pertencentes á zona do euro que desexen adoptar a moeda única
durante o próximo MFP.

9.

A Comisión propón reforzar a atención á mocidade no próximo marco financeiro. Isto lograrase ampliando en máis do dobre o tamaño do programa Erasmus+
(Rúbrica 2, Prioridade 7), con 26.368 millóns de euros. Este programa, que é un dos
éxitos máis visibles da Unión, seguirá creando oportunidades para a educación e a
mobilidade dos mozos. Centrarase na integración e procurará alcanzar a un número
maior de mozos procedentes de contornas desfavorecidas. Permitirase así que máis
mozos desprácense a outro país para estudar ou traballar. Preténdese que antes
de 2025 as fronteiras non sexan un obstáculo para aprender, estudar e
investigar.

10. A Comisión propón na Prioridade 8 da Rúbrica 3 unha Política Agrícola Común
reformada e modernizada, cunha maior ambición ambiental e climática, que
permitirá manter na UE un mercado único plenamente integrado para os produtos
agrícolas. Así mesmo, garantirá os accesos a alimentos seguros, de alta calidade, alcanzables, nutritivos e variados. A política reformada fará maior fincapé no medio
ambiente e nas cuestións climáticas. Apoiará a transición cara a un sector agrícola
plenamente sustentable e o desenvolvemento dunhas zonas rurais dinámicas. Seguirá
organizándose ao redor de dous alicerces: os pagos directos aos agricultores, a través
do Fondo Europeo Agrícola de Garantía (254.247 millóns de euros), e o fi-
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nanciamento do desenvolvemento rural, a través do Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (70.037 millóns de euros). Para este segundo alicerce, a
Comisión propón aumentar as porcentaxes de cofinanciación nacional. Haberá unha
xestión compartida entre a UE e os Estados membros. A axuda dos pagos directos
redistribuirase cara ás pequenas e medianas explotacións e, se é posible ao desenvolvemento rural. A Comisión propón introducir un novo modelo de aplicación con
maior flexibilidade a escala nacional e orientada a resultados.
11. A través do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (Rúbrica 3, Prioridade 8), con
5.448 millóns de euros, a UE seguirá prestando apoio a un sector pesqueiro europeo
sustentable e ás comunidades costeiras que dependen del. O fomento da economía
azul na pesca e a acuicultura, o turismo, a enerxía oceánica limpa ou a biotecnoloxía
azul ofrecen un auténtico valor engadido europeo, animando aos gobernos, ao sector
e ás partes interesadas a establecer enfoques conxuntos que impulsen o crecemento,
para preservar ao mesmo tempo o medio ambiente mariño. O programa executarase
en réxime de xestión tanto compartida como directa, neste último caso utilizarase
para promover a formulación de políticas innovadoras no sector.
12. Proponse manter e reforzar o programa LIFE, de Medio Ambiente e a Acción
polo Clima (Rúbrica 3, Propiedade 9), con 4.828 millóns de euros. O programa
contribuirá a lograr o paso cara a unha economía circular, eficiente en termos de
uso dos recursos e da enerxía, baixa en emisións de carbono e resistente ao cambio
climático. Tamén pretende deter a perda de biodiversidade, a mellora da calidade
do medio ambiente e a conservación da natureza. A súa execución será a través de
intervencións directas ou mediante a integración noutras políticas da UE. A Comisión
propón integrar a acción polo clima en todos os programas da UE, co obxectivo de
que un 25% do gasto da UE contribúa aos obxectivos climáticos.
13. A Comisión propón reforzar o Fondo de Asilo e Migración (Rúbrica 4, Prioridade
10), con 9.205 millóns de euros presupostados, para apoiar o labor das autoridades
nacionais na acollida de solicitantes de asilo e migrantes no período inmediatamente
posterior á súa chegada ao territorio da UE, así como para elaborar unha política
común de asilo e migración e garantir uns retornos efectivos. A crise migratoria
de 2015 puxo de manifesto que os Estados membros non poden abordar
por se sós o reto relacionado coa migración. A Política de Cohesión prestará
apoio para facilitar a integración a longo prazo, tras a fase inicial de recepción. Os instrumentos da política exterior abordarán as causas profundas da migración e apoiarán
a cooperación cos terceiros países en materia de xestión migratoria e de seguridade,
contribuíndo así á aplicación do Marco de Asociación en materia de migración.
14. O anterior Fondo compleméntase co Fondo de Xestión Integrada das Fronteiras (Rúbrica 4, Prioridade 11), con 8.237 millóns de euros, que ten por obxecto
garantir unha mellor xestión integrada das fronteiras exteriores da UE e un maior
nivel de seguridade nas fronteiras da Unión, así como a integridade da cadea de
subministración, salvagardando ao mesmo tempo a libre circulación de persoas e
bens, e velando por que o comercio lexítimo non se vexa afectado. Para conseguilo,
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deberanse tratar os desequilibrios actuais entre os Estados membros, debido a diferenzas xeográficas, de capacidade e de recursos, o que facilitará o comercio lexítimo
e contribuirá a unha unión aduaneira segura e eficiente. Para iso, a Comisión propón
crear un corpo permanente duns 10.000 gardas de fronteiras, a Garda Europea
de Fronteiras e Costas (FRONTEX), que se constituirá no núcleo do sistema
integrado de xestión de fronteiras da UE.
15. O Fondo de Seguridade Interior (Rúbrica 5, Prioridade 12), con 2.210 millóns
de euros presupostados, contribúe a garantir un alto nivel de seguridade na Unión,
loitando contra o terrorismo e a radicalización, a delincuencia organizada e a ciberdelincuencia, e prestando asistencia e protección ás vítimas. Os retos aos que se
enfronta a Unión, en particular o que procede do terrorismo internacional, non poden ser xestionados polos Estados membros por separado e
sen o apoio financeiro e técnico da UE. O Fondo persegue incrementar o intercambio
de información, intensificar as operacións conxuntas transfronteirizas e incrementar as
capacidades e mellora da resiliencia e preparación da UE. Varios organismos descentralizados, como Europol (Axencia da Unión Europea para a Cooperación Policial) e
CEPOL (Axencia Europea para a Formación Policial), desempeñan un papel fundamental tanto operativo como en materia de coordinación e asesoramento no que
respecta ao ámbito da seguridade europea.
16. No ámbito da defensa (Rúbrica 5, Prioridade 13), a Unión terá que asumir unha
maior responsabilidade na protección dos seus intereses, os seus valores e o modo
de vida europeo, complementando o labor da Organización do Tratado do Atlántico
Norte. Aínda que é certo que Europa non pode substituír os esforzos dos Estados
membros en materia de defensa, pode alentar e impulsar a súa colaboración no desenvolvemento das capacidades de defensa necesarias para facer fronte aos desafíos
comúns en materia de seguridade. A Comisión propón un Fondo Europeo de
Defensa reforzado, con 11.453 millóns de euros, cuxo obxectivo será fomentar a
competitividade e a capacidade innovadora da industria de defensa en toda a Unión
mediante o apoio a accións de colaboración en cada fase do ciclo industrial, empezando pola investigación. Esta medida evitará as duplicacións, permitirá economías de
escala e, en último termo, dará lugar a un uso máis eficiente do diñeiro dos contribuíntes. Ademais, a Unión mellorará as súas infraestruturas de transporte estratéxicas
para adecualas á Mobilidade militar, con 5.767 millóns de euros presupostados, a
través do Mecanismo Conectar Europa.
17. Os desafíos para a acción exterior da UE, incluídos os definidos na Estratexia Global
sobre Política Exterior e de Seguridade da UE, a política europea de veciñanza revisada
e o novo Consenso Europeo sobre Desenvolvemento, requiren unha modernización
importante da dimensión exterior do orzamento a fin de aumentar a súa eficacia e a
súa visibilidade. A Comisión propón, por tanto, unha reestruturación importante dos instrumentos de acción exterior da Unión para introducir unha maior
coherencia entre eles, aproveitar as economías de escala e as sinerxias entre os programas e simplificar os procesos. Así xorde o amplo Instrumento de Veciñanza,
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Desenvolvemento e Cooperación Internacional (Rúbrica 6, Prioridade 15),
con 79.216 millóns de euros, que terá cobertura mundial. Este instrumento dispoñerá
de asignacións orzamentarias reservadas por rexión xeográfica, incluídas a Veciñanza
e África, e ofrecerá maior flexibilidade na capacidade de resposta e unha gama máis
ampla de opcións de acción para servir mellor ás prioridades da Unión.
18. Xunto cos seus socios internacionais e a actuación dos Estados membros, a Unión
seguirá desempeñando un papel preponderante na axuda humanitaria. A Comisión
propón un Instrumento de Axuda Humanitaria reforzado (Rúbrica 6, Prioridade 15), con 9.760 millóns de euros, que canalizará a axuda da UE en función das
necesidades a fin de salvar e preservar vidas, previr e aliviar o sufrimento humano e
salvagardar a integridade e a dignidade das poboacións afectadas por catástrofes naturais ou crises de orixe humana.
19. O Instrumento de Axuda Preadhesión (Rúbrica 6, Prioridade 16), con 12.865
millóns de euros presupostados, axudará aos países candidatos e aos candidatos potenciais no seu camiño cara ao cumprimento dos criterios de adhesión.
Ademais, contribuirá á consecución dos obxectivos europeos máis xerais de garantir a
estabilidade, a seguridade e a prosperidade na veciñanza inmediata da Unión. Así mesmo, despregarase no contexto da Estratexia para os Balcáns Occidentais e reflectirá a
evolución das relacións con Turquía.
Fóra dos límites máximos do MFP figuran cinco Instrumentos especiais,
que suman
26.023 millóns de euros a prezos de 2018 e presentan as características seguintes:
• A Reserva para Axudas de Emerxencias é un instrumento que achega fondos adicionais a unha serie de programas sectoriais en caso de crise, tanto dentro
como fóra da UE (16,14% do total dos Instrumentos especiais).
• O Fondo de Solidariedade da UE tamén responde os casos de crises, pero é
de natureza diferente á Reserva. A axuda deste Fondo préstase a un Estado membro
como expresión da solidariedade da UE nos seus esforzos por facer fronte aos danos
provocados por unha catástrofe natural grave. Adopta a forma dunha subvención:
reembolsa unha parte dos gastos do Estado membro para a recuperación e reconstrución tras unha catástrofe, sen actividades concretas xestionadas a nivel da UE e sen
implicar a ningún programa de gasto (16,14%)
• O Fondo Europeo de Adaptación á Globalización é un instrumento de
solidariedade e de auxilio de emerxencia que proporciona axuda puntual a traballadores despedidos no contexto dun número significativo de despedimentos imprevistos
causados polos efectos adversos dos cambios económicos (5,38%).
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Instrumentos especiais da UE que están fora dos límites máximos do MFP 2021-2027

Instrumentos especiais

Millóns €, prezos
2018

% s/ T

Reserva para Axudas de Emerxencia

4.200

16,14

Fondo solidaridade UE (FSUE)

4.200

16,14

Fondo Europeo Adaptación a Globalización (FEAG)

1.400

5,38

Flexibilidade

7.000

26,90

Fondo Europeo de Apoio á Paz

9.223

35,44

Total

26.023

100,00

Fonte: elaboración propia

• O instrumento de Flexibilidade permite financiar gastos claramente determinados que non poidan ser sufragados polo orzamento da UE sen pasar o importe
máximo anual de gastos establecido no Marco Financeiro Plurianual (26,90%)
• O Fondo Europeo de Apoio á Paz ten por obxecto financiar os custos comúns
das operacións militares da Política Común de Seguridade e Defensa, contribuír ao
financiamento das operacións militares de apoio á paz realizadas por outros actores
internacionais e prestar apoio ás forzas armadas de terceiros Estados con obxecto de
previr conflitos, consolidar a paz e reforzar a seguridade internacional (35,44%).

II.1.2. A Política de Cohesión comunitaria para o período 2021-2027
Os recursos para a cohesión económica, social e territorial dispoñibles para
compromisos presupostarios no período 2021-2027 elévanse a 330.624 millóns de
euros en prezos de 2018 e abarca aos Obxectivos de “Investimento en emprego e
crecemento” (97,5%) e Cooperación territorial europea 2,5%).
Os fondos que financian os dous obxectivos son o FEDER (60,7%), o FSE+
(26,8%) e o Fondo de Cohesión (12,5%).
A finalidade do FEDER estará destinado a contribuír á corrección dos principais
desequilibrios rexionais dentro da Unión mediante unha participación no desenvolvemento e no axuste estrutural das rexións menos desenvolvidas e na reconversión das rexións
industriais en declive.
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Recursos para a cohesión económica, social e territorial 2021-2027 por Obxectivos

Obxectivos
Investimento en emprego e crecemento
Cooperación territorial europea

Fondo

Millóns €,
prezos 2018

% s/ T

FEDER, FSE+ e F
de Cohesión

322.194

97,45

FEDER

8.430

2,55

330.624

100,00

Total

Fonte: elaboración propia
O Fondo de Cohesión proporcionará unha axuda financeira a proxectos nos sectores do medio ambiente e das redes transeuropeas en materia de infraestruturas do
transporte. A través do FEDER e o Fondo de Cohesión financiaranse investimentos
importantes, por exemplo en innovación, en apoio ás pemes, as tecnoloxías dixitais e a
modernización industrial, así como no tránsito cara a unha economía circular e con baixas
emisións de carbono e a loita contra o cambio climático.
Recursos para a cohesión económica, social e territorial 2021-2027 por fondos

Fondos

Millóns €, prezos
2018

% s/ T

FEDER

200.629

60,68

FSE+

88.646

26,81

Fondo de Cohesión

41.349

12,51

Total

330.624,20

100,00

Fonte: elaboración propia

O novo FSE+ convértese no principal instrumento da UE para investir nas persoas
e aplicar o Alicerce europeo de dereitos sociais. Apoia as políticas e as prioridades
orientadas a contribuír a alcanzar o pleno emprego, potenciar a calidade e a produtividade no
traballo, aumentar a mobilidade xeográfica e laboral dos traballadores dentro da Unión, mellorar os sistemas de educación e de formación, e promover a inclusión social e a saúde. O FSE+
fusiona os seguintes fondos e programas: o FSE e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, o
Fondo de Axuda Europea para as Persoas Máis Desfavorecidas, o programa para o Emprego
e a Innovación Social, e o Programa de Saúde.
Os recursos destinados ao Obxectivo de Investimento en emprego e crecemento supoñen 322.194 millóns de euros. O FEDER e o FSE financiarán ás categorías de rexións do nivel 2 da clasificación común de unidades territoriais estatísticas (NUTS
2), denominadas menos desenvolvidas, en transición e máis desenvolvidas, e tamén ás rexións
ultraperiféricas.
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A clasificación de rexións nunha das tres categorías determinarase en función do seu PIB
e o medio da UE-27, calculado sobre o período de referencia 2014-2016.
Recursos para o Obxectivo de Investimento en emprego e crecemento 2021-2027 por categorías de rexións e Fondo de Cohesión

Categorías de rexións e Fondo de
Cohesión

PIB / RNB

Fondo

Millóns €,
prezos 2018

% s/ T

Rexións menos desenvolvidas

< 75% PIB UE-27

FEDER e FSE+

198.621,6

61,6

Rexións en transición

PIB entre o 75% e a
100% UE-27

FEDER e FSE+

45.934,5

14,3

Rexións máis desenvolvidas

> 100% PIB UE-27

FEDER e FSE+

34.842,7

10,8

Rexións ultraperiféricas

------------

FEDER

1.447,0

0,4

Fondo de Cohesión

< 90% RNB UE-27

F de Cohesión

41.348,6

12,8

322.194,4

100,0

Total

Fonte: elaboración propia

Entre as categorías de rexións destacan as menos desenvolvidas, en canto son as que
recibirán máis recursos financeiros, ata 198.621,6 millóns de euros.
O Fondo de Cohesión prestará axuda aos Estados membros cuxa RNB per cápita
sexa inferior ao 90% da media da UE-27 no período de referencia 2014-2016.
A UE seguirá prestando un apoio especial ás súas nove rexións ultraperiféricas (os Azores, as Illas Canarias, Guadalupe, a Guayana Francesa, Madeira, Martinica,
Mayotte, a Reunión e San Martín) co fin de axudarlles a afrontar os seus retos
territoriais, económicos e sociais específicos. Estas rexións recibirán 1.447 millóns
de euros, a prezos 2018, financiados por FEDER, para desenvolver as súas vantaxes, por
exemplo o crecemento azul, as ciencias do espazo e as enerxías renovables, así como para
cultivar os beneficios da globalización. Tamén dispoñerán de maior flexibilidade na repartición dos recursos por obxectivos políticos e recibirán novas axudas especiais no marco
dos programas Interreg.
Os recursos destinados ao Obxectivo de Cooperación territorial europea
supoñen 8.430 millóns de euros. Este Obxectivo, denominado tamén Interreg,
pretende fomentar a cooperación entre os Estados membros dentro da Unión, entre os
Estados membros e terceiros países lindeiros, países socios, outros países e territorios de
ultramar. Prestará apoio aos compoñentes de cooperación transfronteiriza, transnacional
e marítima, rexións ultraperiféricas, interrexional, e investimentos interrexionais en innovación.
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Recursos para o Obxectivo de Cooperación territorial europea (Interreg) 2021-2027 por modalidades e compoñentes
Modalidades e compoñentes

Fondo

Millóns €,
prezos 2018

% s/ T

Cooperación transfronteiriza (Compoñente 1)

FEDER

4.440,0

52,7

Cooperación transnacional e marítima (Compoñente 2)

FEDER

2.649,9

31,4

Cooperación con rexións ultraperiféricas (Compoñente 3)

FEDER

270,1

3,2

Cooperación interrexional (Compoñente 4)

FEDER

100,0

1,2

Investimentos interrexionais en innovación (Compoñente 5)

FEDER

970,0

11,5

8.430,0

100,0

Total

Fonte: elaboración propia

A nova Interreg permitirá ás rexións utilizar parte dos seus recursos para financiar
proxectos en calquera lugar de Europa con outras rexións de forma conxunta. O FEDER
seguirá financiando os programas Interreg específicos. Destacan os recursos que se
concentrarán nas fronteiras terrestres entre os Estados membros onde a interacción transfronteiriza é maior, ao redor do 52,7% do total dos fondos da Cooperación
territorial europea. Trátase de mellorar a calidade de vida dos 150 millóns de cidadáns que
viven en rexións transfronteirizas, desenvolvendo servizos conxuntos de interese público,
por exemplo o transporte ou as instalacións sanitarias.
A Comisión propón un novo instrumento para as rexións e os Estados membros
fronteirizos dispostos a harmonizar os seus marcos xurídicos, o denominado Mecanismo
Europeo Transfronteirizo, que adoptará a modalidade dun Compromiso transfronteirizo Europeo ou dunha Celebración Transfronteiriza Europea. Trátase dunha nova fórmula, voluntaria, para superar os obstáculos xurídicos que impidan a execución
dun proxecto conxunto en rexións transfronteirizas nun determinado tramo
fronteirizo cun ou máis Estados membros veciños. O instrumento tamén poderá aplicarse
ás fronteiras marítimas e exteriores dos países da Asociación Europea de Libre Comercio,
AELC (Islandia, Noruega, Liechtenstein e Suíza).
Ademais da nova posibilidade de que as rexións desenvolvan proxectos conxuntos
no marco dos seus propios programas, a Comisión propón crear os Investimentos
interrexionais en innovación, un novo instrumento inspirado no éxito da “Iniciativa
Vanguard” e a “Acción piloto sobre asociacións interrexionais para a innovación”, 20142020. O obxectivo é aumentar o número de proxectos interrexionais financiables que
poidan crear cadeas de valor europeas en sectores prioritarios como os macrodatos, a
bioeconomía, a eficiencia dos recursos, a mobilidade conectada ou a fabricación avanzada.
O novo enfoque estratéxico dos fondos da Unión reduce os 11 Obxectivos Temáticos utilizados no período 2014-2020 a cinco Obxectivos Políticos
(OP), que impulsarán os investimentos europeos no septenio 2021-2027:
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• OP 1. Unha Europa máis intelixente, mediante a innovación, a dixitalización, a
transformación económica e o apoio ás pequenas e medianas empresas.
• OP 2. Unha Europa máis ecolóxica e libre de carbono, que impulsará a
transición enerxética, as enerxías renovables e a loita contra o cambio climático.
• OP 3. Unha Europa máis conectada, cun transporte estratéxico e redes dixitais.
• OP 4. Unha Europa máis social, que faga realidade o Pilar de dereitos sociais e
que apoie o emprego de calidade, a educación, as capacidades educativas e profesionais, a
inclusión social e a igualdade de acceso á asistencia sanitaria.
• OP 5. Unha Europa máis próxima aos cidadáns, que apoie estratexias de
crecemento de xestión local e que contribúa a un desenvolvemento urbano sustentable
en toda a UE.
Cada un dos Obxectivos Políticos establecidos será apoiado por Obxectivos
Específicos, que serán obxecto de seguimento mediante indicadores.
O FEDER contribuirá á consecución da estratexia de crecemento da UE a través dos
cinco OP, o Fondo de Cohesión farao principalmente a través do OP 2 e do OP 3, e o
FSE farao principalmente a través do OP 4, aínda que tamén contribuirá en menor medida
ao logro do OP 1 e do OP 2.
Outras características da Política de Cohesión 2021-2027 son as seguintes:
1. A Política de Cohesión mantén un enfoque adaptado ao desenvolvemento rexional, polo que seguirá investindo en todas as rexións en función das tres mesmas
categorías, as rexións menos desenvolvidas, en transición e máis desenvolvidas. Financiará
investimentos fundamentais onde a UE é a máis adecuada para actuar.
2. O método de asignación dos fondos segue tendo en conta, en gran medida,
o PIB per cápita, pero engádense novos criterios (desemprego xuvenil, nivel educativo
baixo, cambio climático e acollida e integración de inmigrantes) para reflectir mellor a
realidade sobre o terreo, reducir as disparidades e axudar ás rexións de baixa renda a un
crecemento converxente.
3. Séguese apoiando as estratexias de desenvolvemento con xestión dos
fondos a nivel local. Tamén se potencia a dimensión urbana da política de cohesión, co
6% do FEDER dedicado ao desenvolvemento urbano sustentable, e un novo programa de creación de capacidades e establecemento de redes destinado ás autoridades
urbanas, a Iniciativa Urbana Europea.
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4. Proponse unha simplificación das normas, máis curtas e en menor cantidade, e cunha menor carga burocrática. Para facilitar as sinerxías e estratexias, un código
normativo único de disposicións comúns, o Regulamento sobre Disposicións
Comúns (RDC), abarcará os sete fondos da UE executados en asociación
cos Estados membros, a chamada xestión compartida (FEDER, FSE+, de Cohesión,
o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, de Asilo e Migración, de Seguridade Interior, e o
Instrumento de Xestión das Fronteiras e Visados). Fóra do código normativo único, tamén
se facilitarán as sinerxías con outros instrumentos da UE, como a Política Agrícola Común,
Horizonte Europa, o programa de Medio Ambiente e Acción polo Clima ou Erasmus+.
As particularidades de cada un dos fondos trataranse en regulamentos específicos.
5. Un marco de cohesión máis flexible. Cando se adopten os programas 20212027, só asignaranse ás prioridades as dotacións correspondentes aos anos 2021-2024. As
dotacións dos tres anos restantes asignaranse tras o axuste técnico de 2025 e a revisión
intermedia, que desembocarán na reprogramación dos programas, tamén en 2025.
Será posible transferir recursos dunha prioridade a outra dentro dun programa,
sen que a Comisión apróbeo formalmente, co límite do 5% do orzamento da prioridade
en cuestión. En caso de producirse unha catástrofe natural, haberá unha disposición específica que permitirá mobilizar o financiamento de forma inmediata.
6. Vínculo reforzado co Semestre Europeo e a Gobernanza Económica
da UE a fin de mellorar a contorna para o investimento en Europa. A Política de Cohesión procurará a plena complementariedade e coordinación co programa de Apoio ás
reformas. As recomendacións específicas por país formuladas no marco do Semestre Europeo teranse especialmente en conta ao principio da confección dos programas e
durante a avaliación intermedia.
7. A fin de seguir establecendo unhas condicións adecuadas para o crecemento e a
creación de emprego, as novas condicións favorables axudarán a eliminar obstáculos
aos investimentos. Seguirán mantendo o enfoque das actuais condicións ex ante, ás que
substitúen. Propuxéronse unhas vinte condicións para o novo período, o que
se corresponde máis ou menos coa metade das condicións do período anterior. A súa
aplicación será obxecto de seguimento ao longo de todo o período de financiamento.
8. Novas normas de execución dos programas. Todos os programas seguirán tendo un Marco de rendemento con obxectivos cuantificables (como o número de
postos de traballo creados ou de accesos adicionais á banda ancha). O novo marco introduce unha revisión da execución anual, que revestirá a forma dun diálogo político
estruturado entre as autoridades do programa e a Comisión. Por motivos de
transparencia, e para que os cidadáns poidan seguir os progresos realizados, os Estados
membros terán que comunicar todos os datos de execución cada dous meses, co que a plataforma de datos aberta sobre a cohesión actualizarase automaticamente.
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9. Unha maior utilización dos Instrumentos financeiros. As subvencións por
si soas non poden resolver os déficits considerables dos investimentos, pero poden complementarse eficazmente con instrumentos financeiros que teñan efecto de apancamento
e estean máis próximos ao mercado. De forma voluntaria, os Estados membros terán a
posibilidade de transferir unha parte dos seus recursos de cohesión ao novo Fondo InvestEU, xestionado de forma centralizada, para acceder á garantía proporcionada polo
presuposto da UE. Facilítase a combinación de subvencións e instrumentos
financeiros, e o novo marco tamén inclúe disposicións especiais para atraer máis capital
privado.
10. A dispoñibilidade de máis opcións de Custos simplificados. Isto quere
dicir que os beneficiarios non terán que presentar todas e cada unha das facturas ou as
nóminas, senón que poderán facer uso de estimacións, por exemplo, tipos fixos ou
prezos fixos para determinadas categorías de custos ou para gastos de persoal e outros
gastos profesionais, como seguros e alugueres. Tamén se lles pode reembolsar sobre a
base dos resultados obtidos.
11. Ao principio do período de programación, non será necesario repetir o longo proceso de designación das autoridades responsables de aplicar os programas da Política de Cohesión como no período 2014-2020. Os Estados membros poderán
reutilizar o sistema de aplicación actual.
12. Amplíase o principio de auditoría única. En base a iso, os beneficiarios dos
fondos, por exemplo, empresarios e pequenas empresas, serán obxecto dun único control
e non terán que pasar por múltiples auditorías que, en ocasións, non estaban perfectamente coordinadas.
13. Unha mellora da visibilidade da Política de Cohesión. Para fomentar
unha Europa cada vez máis próxima aos cidadáns, faise necesario comunicar mellor
os resultados positivos da Política de Cohesión. Os Estados membros e as rexións reforzarán a organización de actos para a difusión de proxectos financiados pola UE e a información nas redes sociais. Ao mesmo tempo, simplifícase a comunicación sobre os proxectos
financiados pola UE, coa creación dun portal único que cubrirá todos os fondos
da UE e unha base de datos de proxectos única xestionada pola Comisión

II.2.

A AXUDA COMUNITARIA NOS ORZAMENTOS DA C.A. PARA 2019

O total da Axuda dos programas comunitarios dos Fondos Estruturais e
de Investimento Europeos, EIE (FEDER, FEADER, FSE e FEMP) 2014-2020
acadan nos orzamentos da C.A. para 2019 un montante de 581,1 millóns de
euros, que están relacionados coa Política de Cohesión a través do FEDER, FSE, Iniciativa
de Emprego Xuvenil e os programas de Cooperación Territorial Europea, e coas políticas
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de Desenvolvemento Rural e Marítima e de Pesca a través do FEADER e FEMP, respectivamente.
Distribución da Axuda Comunitaria nos orzamentos 2019 por PA do PEG e Programas Operativos (euros)
PEG 15-20
Eixe PA
1

2

3

4

5

PROGRAMAS COMUNITARIOS
FEDER

FEADER

FEMP

FSE

Emprego
Xuvenil

POCTEP

ESP
ESP
INTER
ATLANT SUDOE Europa

TOTAL

%

1.1

46.877.457

2.710.380

0

3.000.000

0

970.968

126.726

92.810

183.400

53.961.741

9,3

1.2

56.806.761

26.708.929

0

2.192.664

0

301.205

0

0

0

86.009.559

14,8

1.3

0

0

0

13.550.566

5.470.333

257.075

0

0

0

19.277.974

3,32

1.4

13.409.381

0

0

0

0

0

0

0

0

13.409.381

2,3

1.5

11.006.469

1.730.126

445.000

16.900.099

0

0

0

0

0

30.081.694

5,2

2.1

19.154.318

0

0

0

0

220.910

0

0

858

19.376.086

3,33

2.2

1.171.092

0

0

2.407.900

0

513.070

0

0

0

4.092.062

0,7

2.3

6.108.085

0

0

2.845.022

1.787.546

198.184

0

0

0

10.938.837

1,9

2.4

1.809.200

0

0

13.724.530

0

0

0

0

0

15.533.730

2,7

3.1

2.030.000

154.252.710

68.445.645

0

0

55.619

189.474

0

0

224.973.448

38,7

3.2

22.488.072

783.000

0

0

0

34.503

0

0

0

23.305.575

4,0

3.3

2.358.905

350.000

0

0

0

24.643

0

0

0

2.733.548

0,5

3.4

4.836.365

2.802.000

0

0

0

362.078

38.063

14.762

0

8.053.268

1,4

3.5

20.998.313

3.500.000

0

0

0

252.395

11.250

10.513

0

24.772.471

4,3

4.1

18.440.351

6.018.679

0

0

0

88.740

0

0

0

24.547.770

4,2

4.2

2.304.973

0

0

0

0

0

0

0

0

2.304.973

0,4

4.3

6.255.136

0

0

0

0

838.135

0

0

0

7.093.271

1,2

5.2

9.564.410

0

44.290

890.904

138.338

0

0

0

0

10.637.942

1,8

TOTAL

245.619.288 198.855.824 68.934.935 55.511.685 7.396.217

4.117.525

365.513 118.085 184.258 581.103.330 100

Fonte: elaboración propia
Nota: No FEDER inclúense 4.800.000 euros do SERGAS, 2.161.042 euros da AMTEGA e 7.450.304 euros do GAIN, correspondentes ao PO
Plurirrexional de España 14-20

Por Programas comunitarios destaca a Axuda conxunta FEDER do PO rexional
Galicia e do PO Plurirrexional de España, con 245,6 millóns de euros (42,3% do total), dos
que 231,2 corresponden ao PO rexional, seguido do PO FEADER, que con 198,9 millóns
de euros supón o 34,2% da Axuda total. O PO FEMP, con 68,9 millóns de euros, supón o
11,9% do total. O programa do FSE ascende a 55,5 millóns de euros e representa o 9,6%
do total da Axuda. Séguelle O PO de Emprego Xuvenil, que con 7,4 millóns de euros alcanza o 1,3% do total da Axuda presupostada. E finalmente, figuran os catro programas de
Cooperación Territorial Europea, POCTEP (0,71%), Espazo Atlántico (0,06%), Intrerreg
Europa (0,03%) e Espazo Sudoeste (0,02%).
Analizando a distribución da Axuda comunitaria nos orzamentos da
C.A. para 2019 por Prioridades de Actuación (PA) do Plan Estratéxico de
Galicia (PEG) 2015-2020, obsérvase que a prioridade que máis destaca é a PA 3.1,
vinculada co sector primario baseado na innovación e a calidade de produto galego que
fixe a poboación ao medio rural, que con 225 millóns de euros representa o 38,7% do
total da Axuda comunitaria, seguido da PA 1.2, que está relacionada ca actividade empresarial, a competitividade, a internacionalización, a artesanía, a regulación sectorial e a
protección da competencia, que con 86 millóns de euros supón o 14,8% do total, e da
PA 1.1, vinculada cos gastos de I+D+i en Galicia, que con 54 millóns de euros, supón o
9,3% do total da Axuda comunitaria.
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Despois aparece a PA 1.5, relacionada coas accións no sistema educativo e no Sistema Universitario Galego, que con 30,1 millóns de euros representa o 5,2% do total, e a
PA 3.5, que está relacionada co tratamento de residuos e o ciclo da auga (24,8 millóns de
euros, 4,3%). Seguida da PA 4.1, relacionada co desenvolvemento da economía dixital e
da sociedade da información, que cun orzamento do 24,5 millóns de euros supón ó 4,2%
do total da Axuda, e da PA 3.2, vinculada coas enerxías renovables e o fomento dunha
economía baixa en carbono, que con 23,3 millóns de euros representa o 4% da Axuda.
A continuación figura a PA 2.1, vinculada co sistema sanitario e o fomento da saúde
pública e os modos de vida saudables, que con 19,4 millóns de euros supón o 3,33% do
total da Axuda dos programas, e a PA 1.3, relacionada coa empregabilidade e produtividade dos traballadores galegos a través da formación e innovación constante, que con 19,3
millóns de euros representa o 3,32% do total.
Despois aparece a PA 2.4, relacionada coa integración social, coa axuda aos máis
desfavorecidos e co fomento da igualdade de xénero, que co 2,7% ten unha Axuda de
15,5 millóns de euros.
O redor de 2% figura a PA 1.4, vinculado coas infraestruturas básicas e as políticas de
rehabilitación e conservación da vivenda, con 13,4 millóns de euros, que representa o 2,3%
da Axuda, a PA 2.3, relacionada cos servizos sociais a familias e á infancia, coa conciliación
e a igualdade, cos servizos complementarios da educación e coas políticas de xuventude
e cooperación, con 10,9 millóns de euros (1,9%), a PA 5.2, vinculada coa Administración
financeira transparente, eficiente e orientada a resultados, que con 10,6 millóns de euros
representa o 1,8%. Segue, a PA 3.4, vinculada coa conservación da natureza e a ordenación do territorio e da paisaxe, con 8,1 millóns de euros (1,4%), e a PA 4.3, que está
relacionada coas institucións de autogoberno da C.A., con 7,1 millóns de euros (1,2%).
E finalmente, cunha representación do 0,7%, 0,5% e 0,4% do total da Axuda, figuran
a PA 2.2, vinculada cos servizos sociais de atención as persoas maiores e dependentes, a
PA 3.3, relacionada co turismo, e a PA 4.2, relacionada coa riqueza cultural de Galicia,
que alcanzan 4,1, 2,7 e 2,3 millóns de euros, respectivamente.
En canto a contribución dos Programas Operativos as PA do PEG, sobresae o cofinanciado polo FEDER que contribúe directamente a 17 PA, seguido do
POCTEP, con 13, do FEADER, con 9, e do FSE, con 8.
Por outra parte tamén destaca a PA 1.1 que recibe investimentos dun
número maior de programas, con 7.
Exponse a continuación a distribución da Axuda comunitaria dos Programas Operativos que son cofinanciadas polos Fondos EIE nos orzamentos de
2019.
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A anualidade presupostada do PO FEDER Galicia 2014-2020 e do PO
FEDER Plurirrexional de España 2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma para 2019, repartida por centros xestores e Consellerías da Xunta ascende, en
termos de Axuda comunitaria, a 245.619.288 euros, dos que o programa rexional alcanza
231.207.942 euros.
O número de centros directivos que xestionarán o FEDER presupostado para o ano
2019 elévase a 28.
Destaca a Axuda comunitaria que será xestionada polo Instituto Galego de Promoción Económica (56,8 millóns de euros), que supón o 23,1% do total do FEDER, seguida
da Axencia Galega de Innovación (41,4 millóns de euros, 16,8% do total), a Axencia para
a Modernización Tecnolóxica de Galicia (24,7 millóns de euros, 10%), e o SERGAS (19,2
millóns de euros, 7,8%).
A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recibirá 17 millóns de euros para ser
xestionados pola súa Secretaría Xeral Técnica e 13,1 millóns de euros pola DX de Mobilidade. A Axencia Galega de Infraestruturas xestionará tamén 13,1 millóns de euros.
Nun segundo grupo de xestores, con participación entre 3,8% e 1% da Axuda FEDER,
aparece o Instituto Enerxético de Galicia (9,4 millóns de euros, 3,8%), a SXT da Consellería de Educación, Universidades e F.P. (9,2 millóns de euros, 3,7%), a SX de Universidades
(5,5 millóns de euros, 2,3%), a DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático (5,2 millóns
de euros, 2,1%), a SXT da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, AAPP e Xustiza
(4 millóns de euros, 1,6%), a DX Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (3,8 millóns
de euros, 1,5%), a DX de Patrimonio Natural (3,6 millóns de euros, 1,5%), e a Axencia de
Turismo de Galicia (2,4 millóns de euros, 1%).
E finalmente, no último grupo de 13 xestores, con participación por debaixo de 1%
do total do FEDER presupostado, figuran a DX de Patrimonio Cultural (2,3 millóns de
euros), o Instituto Galego de Vivenda e Solo (2,28 millóns de euros), a DX de Ordenación
e Produción Forestal (2,03 millóns de euros), o CIXTEC (1,9 millóns de euros), a DX de
Xustiza (1,6 millóns de euros), a Axencia Galega de Emerxencias (1,5 millón de euros), a
DX de Inclusión Social (1,3 millóns de euros), a DX de Maiores e Persoas con Discapacidade (1,2 millóns de euros), a SXT e do Patrimonio (1,1 millóns de euros), a DX de Emerxencias e Interior (0,82 millóns de euros), a DX de Política Financeira, Tesouro e Fondos
Europeos (0,5 millóns de euros), a SXT da Consellería de Política Social (0,5 millóns de
euros), e a Axencia Galega de Servizos Sociais (0,4 millóns de euros).
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Distribución da Axuda FEDER 2014-2020 do PO Galicia e do PO Crecemento Intelixente 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento
2019 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E
XUSTIZA

4.017.495

D.X. DE XUSTIZA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E
XUSTIZA

1.558.566

D.X DE EMERXENCIAS E INTERIOR

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E
XUSTIZA

820.569

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

CONSELLERÍA DE FACENDA

705.260

D.X POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS EUROPEOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

522.886

D.X DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

5.226.326

D.X DE PATRIMONIO NATURAL

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

3.610.000

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

16.998.352

SECRETARÍA XERAL TECNICA
D.X. DE MOBILIDADE

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

13.122.647

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL

9.166.469

SECRETARIA XERAL DE UNIVERSIDADES

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL

5.527.153

DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

2.304.973

SECRETARIA XERAL TECNICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

468.976

D.X. DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN
DEMOGRÁFICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

3.779.109

D.X. DE INCLUSIÓN SOCIAL

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

1.309.200

D.X. DE MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

1.171.092

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

2.030.000

GASTOS DE DIVERSAS CONSELLERÍAS

400.000

SERGAS - DIRECCIÓN XERAL

19.154.318

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL
SECRETARÍA XERAL E DO PATRIMONIO DA CONSELLERIA DE
FACENDA
DIRECCION XERAL SS. CC.
INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

2.275.410

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

13.133.971

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE
GALICIA

24.656.352

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

41.350.304

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE
GALICIA
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

2.358.905

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

360.000

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

1.500.000

CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E CENTRO INFORMATICO XESTION TRIBUTARIA ECONOMICA E
CONTABLE
CONTABLE

1.918.769

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Orzamento

56.806.761
9.365.425

245.619.288

Fonte: elaboración propia
Nota: No FEDER inclúense 4.800.000 euros do SERGAS, 2.161.042 euros da AMTEGA e 7.450.304 euros do GAIN, correspondentes ao PO
Plurirrexional de España 14-20

A anualidade presupostada do PO FEADER Galicia 2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para 2019, repartida por centros xestores e
Consellerías da Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 198.855.824 euros.
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Distribución da Axuda do PO FEADER Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2019 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

D.X DE PATRIMONIO NATURAL

Euros

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

2.802.000

SECRETARÍA XERAL TECNICA

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

3.500.000

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

1.700.000

DIRECCIÓN XERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

38.311.561

DIRECCIÓN XERAL DE GANDARÍA, AGRICULTURA E INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

71.300.000

D.X. DE DESENVOLVEMENTO RURAL

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

12.000.000

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

27.550.161

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE
GALICIA

6.018.679

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA
AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL
INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

350.000

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

6.000.000

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

2.800.000

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

783.000

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

18.909.917

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

Orzamento

6.830.506

198.855.824

Fonte: elaboración propia

O número de centros que xestionarán o FEADER orzamentado no ano 2019 elévase
a 14.
Destaca a Axuda que será xestionada pola DX de Gandería, Agricultura, e Industrias
Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural (71,3 millóns de euros, que supón o
35,9% do total da Axuda), seguida da DX de Ordenación Forestal (38.3 millóns de euros,
19,3%), do Fondo Galego de Garantía Agraria (27,6 millóns de euros, 13,9%), da Axencia
Galega de Desenvolvemento Rural (18,9 millóns de euros, 9,5%), da DX de Desenvolvemento Rural (12 millóns de euros, 6%), e do Instituto Galego de Calidade Alimentaria (6,8
millóns de euros, 3,4%).
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Axencia Galega da Industria Forestal xestionarán 6 millóns cada unha de elas. A continuación aparece a SXT
da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, con 3,5 millóns de euros, o 1,8% do total
do FEADER.
Con 2,8 millóns de euros figuran a DX Patrimonio Natural e o Instituto Galego de
Promoción Económica.
E finalmente figuran a SXT da Consellería de Medio Rural (1,7 millóns de euros), o
Instituto Enerxético de Galicia (0,8 millóns de euros) e a Axencia de Turismo de Galicia
(0,4 millóns de euros), que respectivamente representan o 0,9%, 0,4% e 0,2% do total do
FEADER.
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A anualidade presupostada para o ano 2019 da Axuda comunitaria
FEMP Galicia 2014-2020, repartida por centros xestores e Consellerías da Xunta de
Galicia, ascende a 68.934.935 euros.
Distribución da Axuda do PO FEMP Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2019 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

Euros

CONSELLERÍA DE FACENDA

44.290

DIRECCIÓN XERAL DE PESCA, ACUICULTURA E INNOVACIÓN TECNOLÓXICA

CONSELLERÍA DO MAR

47.436.799

D.X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

CONSELLERÍA DO MAR

21.453.846

Orzamento

68.934.935

Fonte: elaboración propia

Son 3 os centros directivos que xestionarán o FEMP presupostado para o ano 2019.
Destaca a DX de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, con 47,4 millóns de euros,
seguida da DX de Desenvolvemento Pesqueiro, con 21,5 millóns de euros, pertencentes
as dúas a Consellería do Mar, que supoñen respectivamente o 68,8% e o 31,1% do total
da Axuda. E finalmente a SXT e do Patrimonio xestionará 0,05 millóns de euros.
A anualidade presupostada do PO FSE Galicia 2014-2020 correspondente
á Comunidade Autónoma de Galicia no 2019, repartida por centros xestores e Consellerías da Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 55.511.685 euros.
O número de centros directivos que xestionarán o FSE 2014-2020 orzamentado
para o ano 2019 elévase a 11.

Distribución da Axuda do PO FSE Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2019 (euros)
Centro Xestor
SECRETARIA XERAL DE IGUALDADE

Órgano/Consellería

Euros

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

7.093.522

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

CONSELLERÍA DE FACENDA

455.756

D.X POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS EUROPEOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

435.148

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

9.787.931

S.X. DE EMPREGO
D.X. DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN
PROFESIONAL

D.X. DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA XERAL DE UNIVERSIDADES

3.762.635
16.900.099
3.000.000

D.X. DE FAMILIA, INFANCIA E DINAMIZACIÓN DEMOGRÁFICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

1.565.022

D.X. DE INCLUSIÓN SOCIAL

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

7.911.008

D.X. DE MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

2.407.900

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

2.192.664

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Orzamento

55.511.685

Fonte: elaboración propia

Destaca a Axuda comunitaria que será xestionada pola DX de Centros e Recursos
Humanos (16,9 millóns de euros) e a SX de Emprego (9,8 millóns de euros), que respectivamente representan o 30,4% e o 17,6% de total da Axuda FSE.
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Co 14,3% do FSE figura a DX de Inclusión Social, que xestionará 7,9 millóns de euros.
A continuación, co 12,8%, a SX de Igualdade xestionará 7 millóns de euros no 2019.
Os outros xestores son a DX de Orientación e Promoción Laboral (3,7 millóns de
euros), a SX de Universidades (3 millóns de euros), a DX de Maiores e Persoas con Discapacidade (2,4 millóns de euros), o Instituto Galego de Promoción Económica (2,1 millóns
de euros), a DX Familia, Infancia e Dinamización Demográfica (1,6 millóns de euros), a
SXT e do Patrimonio (0,5 millóns de euros), e a DX Política Financeira, Tesouro e Fondos
(0,4 millóns de euros), que representan respectivamente o 6,8%, 5,4%, 4,3%, 3,9%, 2,8%,
0,82% e 0,78% do total da Axuda FSE presupostada.
A anualidade presupostada do PO Emprego Xuvenil 2014-2020 correspondente a C.A. de Galicia no 2019, repartida por centros xestores e Consellerías da
Xunta ascende, en termos de Axuda comunitaria, a 7.396.217 euros. Este PO está cofinanciado polo FSE e pola Iniciativa de Emprego Xuvenil.
O número de centros que xestionarán o PO Emprego Xuvenil presupostado para o
ano 2019 elévase a 5.
Distribución da Axuda do PO Emprego Xuvenil Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2019 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

SECRETARÍA XERAL TECNICA E DO PATRIMONIO

CONSELLERÍA DE FACENDA

26.600

D.X POLÍTICA FINANCEIRA, TESOURO E FONDOS EUROPEOS

CONSELLERÍA DE FACENDA

111.738

S.X. DE EMPREGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

2.297.297

D.X. DE ORIENTACIÓN E PROMOCIÓN LABORAL

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

3.173.036

D.X. DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Orzamento

1.787.546

7.396.217

Fonte: elaboración propia

Destaca na Consellería de Economía, Emprego e Industria a Axuda comunitaria que
será xestionada pola DX de Orientación e Promoción Laboral (3,2 millóns de euros), que
supón o 42,9% do total. A continuación figura a SX de Emprego (2,3 millóns de euros) e
a DX de Xuventude, Participación e Voluntariado (1,8 millóns de euros), que representan
respectivamente o 31,1% e o 24,2% da Axuda do Programa presupostada. O 1,9% restante será xestionado pola Consellería de Facenda, a través da DX Política Financeira Tesouro
e Fondos Europeos (1,5%), e da SXT e do Patrimonio (0,4%).
A anualidade presupostada do PO CTE Transfronteirizo España Portugal (POCTEP) 2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para
o ano 2019, ascende en termos de Axuda comunitaria, a 4.117.525 euros.
O número de centros directivos que xestionarán o POCTEP 2014-2020 orzamentado para o ano 2019 elévase a 21.
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Distribución da axuda do POCTEP 2014-2020 por centros xestores e consellerías no orzamento 2019 (euros)
Centro Xestor

Órgano/Consellería

Euros

D.X. DE XUSTIZA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

40.500

D.X DE ADMINISTRACIÓN LOCAL

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

15.000

D.X. DE RELACIÓNS EXTERIORES E COA U. EUROPEA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

68.000

D.X DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

108.392

D.X DE PATRIMONIO NATURAL

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

256.703

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

216.628

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

257.075

SECRETARÍA XERAL TECNICA
S.X. DE EMPREGO
D.X. DE SAÚDE PÚBLICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

144.403

D.X. DE MAIORES E PERSOAS CON DISCAPACIDADE

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

513.070

D.X. DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

198.184

CONSELLERÍA DO MAR

30.569

INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO

17.750

D.X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO
INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO
AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA

AXENCIA PARA A MODERNIZACION TECNOLOXICA DE GALICIA

88.740

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

816.783

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

24.643

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE

230.692

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

181.115

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO EN SAÚDE
AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL
AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

AXENCIA GALEGA DE EMERXENCIAS

729.635

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

120.090

INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

34.503

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO

25.050

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO MARIÑO DE GALICIA

Orzamento

4.117.525

Fonte: elaboración propia

Destaca a Axuda Comunitaria xestionada pola Axencia Galega de Innovación (GAIN)
da Consellería de Economía, Emprego e Industria (0,82 millóns de euros), a Axencia Galega de Emerxencia (0,73 millóns de euros), e a DX de Maiores e persoas con discapacidade
da Consellería de Política Social (0,51 millóns de euros), que supoñen respectivamente o
19,8%, 17,7% e 12,5% do total presupostado.
A continuación sobresaen tamén a SX de Emprego (0,257 millóns de euros), DX de
Patrimonio Natural (0,256 millóns de euros), a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (0,23 millóns de euros), a SX Técnica da Consellería de Infraestrutura
e Mobilidade (0,22 millóns de euros) e a DX de Xuventude, Participación e Voluntariado
(0,198 millóns de euros), que representan respectivamente o 6,24%, 6,23%, 5,6%, 5,3%, e
4,8% do total da Axuda.
A anualidade presupostada do PO CTE Transnacional Espazo Atlántico
2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, ascende en termos de Axuda comunitaria, a 365.513 euros.
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Distribución da axuda CT Transnacional Espazo Atlántico 2014-2020 por centros xestores e consellerías no orzamento 2019 (euros)

Centro Xestor

Órgano/Consellería

D.X DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

Euros

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
VIVENDA

49.313

CONSELLERÍA DO MAR

41.158

SECRETARÍA XERAL TÉCNICA
D.X. DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO
INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA
INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO MEDIO
MARIÑO DE GALICIA

CONSELLERÍA DO MAR

60.030

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

67.873

INSTITUTO TECNOLÓXICO PARA O CONTROL DO
MEDIO MARIÑO

147.139

Orzamento

365.513

Fonte: elaboración propia

Destaca a Axuda Comunitaria xestionada polo Instituto Tecnolóxico para o Control
do Medio Mariño de Galicia (40,3%), o Instituto Galego de Calidade Alimentaria (18,6%)
e a DX de Desenvolvemento Pesqueiro (16,4%).
A continuación figuran a DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático e a SX Técnica da Consellería do Mar, que representan respectivamente o 13,5% e 11,3% da Axuda
presupostada.
A anualidade presupostada do PO CTE Transnacional Espazo Sudoeste
2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019, ascende en termos de Axuda comunitaria, a 118.084 euros.
Distribución da Axuda do PO CTE Transnacional Espazo Sudoeste 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2019 (euros)

Centro Xestor

Órgano/Consellería

D.X DE CALIDADE AMBIENTAL E CAMBIO CLIMÁTICO

Euros

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E
VIVENDA

25.275

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

92.810

INSTITUTO GALEGO DE CALIDADE ALIMENTARIA

Orzamento

118.085

Fonte: elaboración propia

Os centros directivos que xestionarán o Espazo Sudoeste 2014-2020 presupostado
para o ano 2019 son o Instituto Galego de Calidade Alimentaria (78,6%) e a DX de Calidade Ambiental e Cambio Climático (21,4%).
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A anualidade presupostada do PO CTE Interrexional INTERREG Europa 2014-2020 correspondente á Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019,
ascende en termos de Axuda comunitaria, a 184.258 euros.
Distribución da Axuda do PO CTE Interrexional Galicia 2014-2020 por órgano xestor e consellerías no orzamento 2019 (euros)

Centro Xestor

Órgano/Consellería

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION
AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO
EN SAÚDE

Euros

AXENCIA GALEGA DE INNOVACION

178.537

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO COÑECEMENTO
EN SAÚDE

5.721

Orzamento

184.258

Fonte: elaboración propia

Os centros directivos que xestionarán o INTERREG Europa 2014-2020 presupostado para o ano 2019 son a Axencia Galega de Innovación (97%) e a Axencia Galega para
a Xestión do Coñecemento en Saúde (3%).
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