FONDO SOCIAL EUROPEO O FSE inviste no teu futuro
O Fondo Social Europeo está pensado para mellorar a capacitación e formación profesional dos traballadores, apoiar
as estratexias de igualdade da muller no mercado laboral e
mellorar as perspectivas de emprego dos colectivos de parados mozos e de longa duración. Tamén incumbe á inclusión
social, a igualdade ou a promoción do espírito empresarial.
É o principal instrumento financeiro da política de cohesión
para alentar a que as rexións se axusten ás orientacións
adoptadas no marco da Estratexia Europea de Emprego

Santiago acollerá
os comités de
seguimento sobre
Feder e FSE o
mércores e o venres
Santiago acollerá os días 16
e 18 de xuño os comités de
seguimento dos programas
operativos do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder) e do Fondo Social
Europeo.
Serán dúas citas nas que representantes da Comisión
Europea, da administración
xeral do Estado e da Xunta
de Galicia, nomeadamente a
Dirección Xeral de Planificación de Fondos pertencente
a Consellería de Facenda,
analizarán os progresos realizados durante o último ano
na consecución e execución
dos obxectivos previstos polas dúas principais fontes de
financiamento que a Unión
Europea pon a disposición da
comunidade galega para que
culmine a súa converxencia
coa media da comunidade.
Ademais, nas reunións estudaranse e aprobarán os
criterios de selección das
operacións obxecto de financiamento para os próximos
meses.
Galicia recibiu durante o exercicio pertencente ao 2009
pagos por valor de 268,2 millóns de euros en concepto de
axudas do Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
e por valor de 62,8 millóns
por Fondo Social Europeo.
As reunións da próxima semana en Santiago servirán
para analizar os progresos
realizados na consecución
dos obxectivos específicos
dos programas operativos de
ambos os fondos con especial
atención á complementariedade entre ambos.
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
“Unha maneira de facer Europa”
Fondo Social Europeo
“O FSE inviste no teu futuro”

UNIÓN EUROPEA

Un instrumento financeiro para
a formación e o emprego
Capital humano altamente capacitado para acadar novas oportunidades
O Fondo Social Europeo (FSE) é o
principal instrumento financeiro
da Unión Europea para o fomento
do emprego nos Estados membros e a promoción dunha maior
cohesión económica e social. Os
eixes de actuación do fondo en
Galicia están fixados para o período 2007-2013.
z Fomento do espírito empresarial e mellora da adaptabilidade dos traballadores, empresas
e empresarios. Inclúe medidas
que melloran a capacidade de
traballadores e empresas, fomentando a creación de máis postos
de traballo estables e de calidade.
Intenta corrixir os desequilibrios
estruturais que ameazan o mercado laboral galego limitando o seu
crecemento como a precariedade
dos empregos e a siniestralidade
laboral fomentando a creación de
novos empregos de calidade.
O factor clave da mellora do capital humano será a promoción
da formación reveléndose fundamentais as novas tecnologías mediante o fomento de novas formas
de traballo como a teleformación
ou o teletraballo.

Fomentar a empregabilidade,
a inclusión social e a igualdade
entre homes e mulleres. Seguindo a Estratexia de Lisboa este eixe
busca unha economía baseada no
coñecemento e capaz dun crecemento económico sostible. Persegue un alto nivel de emprego
para ambos os dous sexos e todos
os grupos de idades.
Para lograr a converxencia con
España e tamén coa Unión Europea, Galicia deberá aumentar a
súa taxa de emprego mellorando
as condicións de empregabilidade. Reduciranse as diferenzas salariais e as dificultades das mulleres para conciliar a vida laboral e
familiar, impulsando a igualdade
de oportunidades e a inclusión
social dos colectivos máis desfavorecidos. Ao tempo, tomaranse
aquelas medidas que fomenten a
prolongación da vida laboral mediante novos perfis profesionais
que permitan a recualificación
destes traballadores para facilitarlles acceso ao emprego.
z

NOVOS PROFESIONAIS. O FSE fomenta a formación para optar a empregos
z Aumento e mellora do capital
humano. Este eixe aposta por un
capital humano altamente capacitado para mellorar a competitividade e as oportunidades de
emprego. Co fin de incrementar
a dotación de capital humano e a
súa calidade poranse en marcha
diferentes medidas como a loita
contra a alta taxa de abandono
escolar, o esforzo da formación
secundaria ata a formación profesional ou o desenvolvemento
dos traballadores no ámbito da
investigación e da innovación. O
investimento en recursos humanos e nos sistemas de educación
e formación continúa sendo unha

prioridade para Galicia.
Promover a cooperación
transnacional e interregional. Fomentarase o intercambio
de información e experiencias,
así como o desenvolvemento de
plantexamentos complementarios e actuacións conxuntas con
outros Estados membros e con
outras rexións españolas co fin de
dar unha mellor resposta a determinadas problemáticas comúns
de cara a contribuír ao crecemento e ao emprego da economía galega. Búscase compartir enfoques
innovadores na aplicación de políticas de mercado de traballo, de
formación e de inclusión social.
z

Prevese a promoción de redes
de intercambio e crear plataformas de experimentación para o
desenvolvemento de accións que
fomenten a aprendizaxe mutua
de novos modelos de xestión
como as derivadas dos proxectos
Equal do período 2000-2006 e da
cooperación no ámbito da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
Asistencia técnica. Recolle o
financiamento das actividades
necesarias para unha boa xestión,
execución da programación, seguimento e avaliación das actuacións.

z

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL Unha maneira de facer Europa
O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional é a principal
ferramenta da UE na busca da cohesión territorial, un financiamento destinado a fortalecer as infraestructuras socioeconómicas das rexións con menor renda co obxectivo de propiciar
unha rápida converxencia coas máis desenvolvidas. Historicamente eses cartos destináronse a infraestructuras, pero para
o actual período 07-13, a dirección de Política Rexional da UE
incide en pautar unha significativa inversión en programas de
desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

Política de cohesión
contra a disparidade
económica e social
das rexións
No período 2007-2013, a
política de cohesión europea dispón do 35,7%
do total do orzamento
europeo: 347,41 miles
de millóns de euros. A
Unión Europea conta con
27 Estados membros que
integran 268 rexións con
disparidades económicas
e sociais. Unha de cada catro rexións ten un PIB por
habitante inferior ao 75%
da media da UE. Galicia
abandonará ese grupo en
2013 grazas á achega dos
fondos europeos, dunha
política rexional que concreta a solidariedade mediante a cohesión e reduce
a diverxencia de desenvolvemento entre as distintas
rexións.
I+D+i. O Feder impulsa a transferencia de resultados de investigación ás empresas galegas

Europa aposta pola converxencia
O Feder destina a Galicia máis de 286 millóns de euros durante o último exercicio
Entre os anos 2007 e 2013 a
Unión Europeo investirá en Galicia máis de 8.000 millóns de
euros. A maior parte desa dotación económica corresponde ao
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), e o reparto estase a facer segundo os
seguintes sete eixes de actuación:
1. Desenvolvemento da economía do coñecemento. I+D+i,
Sociedade da Información e
TIC. Gasto realizado en 2009:
34,4 millóns de euros. O obxectivo é fortalecer a competitividade
das empresas galegas a partir do
apoio da investigación e o desenvolvemento tecnolóxico, fomentar a innovación e a utilización
de novos coñecementos. Para elo
plantéxase o impulso de novas
infraestructuras científicas e tecnolóxicas, e tamén a articulación
dun sistema dinámico de I+D no
que se transfiran resultados de
investigación ao ámbito empresarial ou a promoción do sector
TIC para que cidadáns, empresas
e administración accedan ás tecnoloxías da información e a comunicación.

Trátase dunha liña na que se traballa tamén no fomento de clústers e de liñas de axuda a empresas de base tecnolóxica ou para
inversións que aposten por aplicar estratexias innovadoras. Pero
estas iniciativas non se destinan
só ao tecido empresarial: hai un
esforzo tanxible por desenvolver
novos servizos de cara á modernización da administración e
de aplicacións útiles para os cidadáns. É xusto aí cara onde se
destinou a maior parte do financiamento (12,1 millóns de euros)
para este Eixo durante 2009.
2. Desenvolvemento e innovación empresarial. Gasto realizado en 2009: 19,8 millóns de
euros. Os fondos europeos fíxanse especialmente nas pemes, en
ofrecer ferramentas para a súa
consolidación e a xeración de
iniciativa emprendedora. Nesta
liña promociónanse centros de
servizos e viveiros de empresas,
acceso a financiamento de inversións ou actividades formativas
que se complementan con financiamento procedente do Fondo
Social Europeo. Todo baixo unha

premisa: propiciar un modelo de
desenvolvemento empresarial
que busque o equilibrio entre a
costa e o interior de Galicia e con
vocación de saír ao exterior.
3. Medio ambiente, entorno natural, recursos hídricos e prevención de riscos. Gasto realizado en 2009: 33,2 millóns de euros.
Europa plantexa un camiño para
o desenvolvemento económico
sostible a partir do reforzo do
potencial medioambiental de Galicia, da mellora da contorna e o
aproveitamento racional de recursos. É unha aposta por primar
o uso de enerxías renovables, a
depuración e tratamentos de augas residuais (para o que se destinou a maior partida económica)
e a disponibilidade de recursos
hídricos ou de realizar unha adecuada xestión de residuos e recuperar espazos contaminados,
contornas marítimas e urbanas.
4. Transporte e enerxía. Gasto
realizado en 2009: 167,3 millóns
de euros. Mellorar a accesibilidade de Galicia por estrada e vía
férrea de altas prestacións é unha

prioridade para a UE. Tamén prover aos cidadáns de alternativas
de transporte público e colectivo.
O primeiro obxectivo plasmouse
coa construcción de tramos de
autovía, de novas estradas ou variantes urbanas, ou o acondicionamento e eliminación de tramos
de concentración de accidentes.
Durante o ano pasado chegaron
a Galicia 145 millóns de fondos
Feder que se destinaron a estradas. A modernización dos aeroportos galegos tamén entra neste
capítulo, como tamén avanzar no
reto de ofrecer solucións intermodais.
5. Desenvolvemento sostible local e urbano. Gasto realizado en
2009: 21,4 millóns de euros. A idea
é que os fondos Feder axuden a
mitigar os desequilibrios territoriais entre medio rural e urbano,
entre costa e interior aos efectos
de envellecemento da poboación
galega no noso desenvolvemento
económico. Por iso se destinan
recursos a fomentar iniciativas
empresariais nas zonas rurais e
adaptalas a unha economía globalizada na que cada vez impor-

ta menos a localización. Durante
2009 destináronse máis de once
millóns de euros a proxectos de
protección e desenvolvemento do
patrimonio natural e cinco máis
á conservación do cultural. Ademais, iniciáronse actuacións de
rexeneración urbana en contornas como as de Ferrol ou Vigo.
6. Infraestructuras sociais e sanitarias. Gasto realizado en 2009:
8,7 millóns de euros. Feder ofrece
solucións para ampliar a dotación
de infraestructuras educativas,
a conciliación da vida laboral e
familiar. Escolas Infantís, centros
para maiores, de acollida para
mulleres víctimas da violencia
doméstica ou colectivos desfavorecidos son obxectivo dos fondos
de desenvolvemento rexional. Tamén a construcción, equipamento ou adaptación de centros de
ensinanza non universitaria
7. Asistencia técnica e reforzo
da capacidade institucional.
Gasto realizado en 2009: 1,03 millóns de euros. En todo caso para
cumprir obxectivos é esencial favorecer unha boa xestión, seguimento e control das actuacións
previstas, xerar instrumentos de
intercambio e cooperación. Tamén informar e difundir o que se
fai. Una mínima parte dos fondos
destínanse a eses fins.

