O Programa Operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2007-2013, que supón un
investimento de 448,1 millóns de euros en
custo total, é un documento de programación
comunitaria aprobado pola Comisión Europea que recolle o desenvolvemento da estratexia da Xunta relacionada cos seguintes 5
Eixes prioritarios de intervención:
1. Fomento do espírito empresarial
e mellora da adaptabilidade
de traballadores, empresas e
empresarios
2. Fomentar a empregabilidade, a
inclusión social e a igualdade entre
homes e mulleres
3. Aumento e mellora do capital
humano
4. Promover a cooperación
transnacional e interrexional

Para máis información:
DIRECCIÓN XERAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA
E FONDOS COMUNITARIOS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA

http://www.economiaefacenda.org/ga/areaPlanEconomica.htm
UNIDAD ADMINISTRADORA DEL FONDO SOCIAL EUROPEO (UAFSE)
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

http://www.mtin.es/uafse
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO, ASUNTOS SOCIALES
E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
COMISIÓN EUROPEA

http://ec.europa.eu/employment_social/index_es.html

5. Asistencia técnica

D.L. C 2819-2008

O FSE inviste no teu futuro

Obxectivos da estratexia conxunta FEDER - FSE para o periodo 2007-2013 en Galicia

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

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.

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

4.

Reforzar a sinerxía entre crecemento e desenvolvemento sostible.

Código

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.

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).

5.

Fortalecer a competitividade das empresas apoiando a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico
(I+DT).

6.

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.

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.

Custo total

62

√

27.116.605

33.895.755

63

Proxección e difusión de formas innovadoras e
máis produtivas de organizar o traballo

√

45.139.382

56.424.227

64

Desenvolvemento de servizos específicos
para o emprego, a formación e a axuda en
relación coa reestruturación de sectores e
empresas, e desenvolvemento de sistemas
de anticipación de cambios económicos e as
futuras necesidades en materia de emprego e
cualificacións

√

Apoio ao traballo por conta propia e á creación
de empresas

√

68

Subtotal Eixe 1

19.993.782

Código

19.125.969

107.550.544

134.438.180

Lisboa

Axuda FSE

Custo total

72

Proxección, introdución e aplicación de
reformas nos sistemas de ensino e formación
para desenvolver a empregabilidade,
mellorando a adecuación ao mercado laboral
do ensino e a formación iniciais e profesionais
e actualizando os coñecementos do persoal
docente de cara á innovación e á economía do
ceñecemento

√

90.759.729

113.449.662

73

Medidas para aumentar a participación no
ensino e a formación permanentes a través
de accións destinadas a diminuir a porcentaxe
de abandono escolar e a segregación sexista
de materias, así como a incrementar o acceso
ao ensino e formación iniciais, profesionais e
superiores, e a mellorar a súa calidade

√

16.112.246

20.140.307

74

Desenvolver o potencial humano no ámbito
da investigación e a innovación, en particular
a traves de estudos de postgrao e formación
de investigadores, así como de actividades
en rede entre univerisdades, centros de
investigación e empresas

√

18.603.659

23.254.574

125.475.634

156.844.543

24.992.229

15.300.775

DENOMINACIÓN TEMA PRIORITARIO

Eixe 3: AUMENTO E MELLORA DO CAPITAL HUMANO

Eixe 2: FOMENTAR A EMPREGABILIDADE, A INCLUSIÓN SOCIAL E A IGUALDADE ENTRE
HOMES E MULLERES

Subtotal Eixe 3

Eixe 4: PROMOVER A COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREXIONAL
Modernización e fortalecemento das
institucións do mercado laboral

√

66

Aplicación de medidas activas e preventivas
no mercado laboral

√

69

Medidas para mellorar o acceso da muller ao
mercado laboral, así como a participación e os
progresos permanentes da muller no devandito
mercado, co fin de reducir a segregación
sexista en materia de emprego e reconciliar a
vida laboral e privada; por exemplo, facilitando
o acceso aos servizos de coidado e atención
de nenos e persoas dependentes

√

70

Medidas concretas para incrementar a
participación dos inmigrantes no mundo
laboral, reforzando así a súa integración social

√

6.445.071

8.056.339

71

Vías de integración e reintegración no mundo
laboral das persoas desfavorecidas; loita
contra a discriminación no acceso ao mercado
laboral e na evolución nel e fomento da
aceptación da diversidade no lugar de traballo

√

27.442.393

34.302.991

80

Fomento de colaboracións, pactos e iniciativas
a través de redes de partes interesadas

2.423.788

3.029.735

107.550.544

134.438.180

65

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.

Axuda FSE

Desenvolvemento de sistemas e estratexias
de aprendizaxe permanente nas empresas;
formación e servizos aos empregados para
mellorar a súa capacidade de adaptación ao
cambio; fomentar o espírito empresarial e a
innovación

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.

Lisboa

Eixe 1: FOMENTO DO ESPÍRITO EMPRESARIAL E MELLORA DA ADAPTABILIDADE DE
TRABALLADORES, EMPRESAS E EMPRESARIOS

OBXECTIVOS INTERMEDIOS
1.

DENOMINACIÓN TEMA PRIORITARIO

Subtotal Eixe 2

4.639.796

5.799.745
80

31.048.512

38.810.640

Fomento de colaboracións, pactos e iniciativas
a través de redes de partes interesadas
Subtotal Eixe 4

10.755.054

13.443.818

10.755.054

13.443.818

Eixe 5: ASISTENCIA TÉCNICA

35.550.984

85

Preparación, execución, seguimento e
inspección

3.585.017

4.481.271

86

Avaliación e estudos; información e
comunicación

3.585.019

4.481.274

7.170.036

8.962.545

358.501.812

448.127.266

44.438.730

Subtotal Eixe 5
Total Programa Operativo FSE Galicia 2007-2013

