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RESUMO EXECUTIVO 

A Estratexia de Especialización Intelixente Transfronteiriza Galicia - Norte de Portugal 2015-2020 

(RIS3T 2015-2020) é o resultado dun proceso participativo de reflexión e de consenso entre os principais 

interlocutores das rexións de Galicia e a rexión Norte de Portugal, coordinado pola Axencia Galega de 

Innovación (GAIN) e a Comisión de Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte (CCDRN) no que 

interviñeron ademais varios departamentos de ambas administracións rexionais, outras institucións e 

axentes económicos e sociais representantes do Sistema de Innovación da Eurorrexión. 

A nova Política de Cohesión 2014-2020 aposta pola Especialización Intelixente como enfoque 

estratéxico para impulsar o desenvolvemento económico a través dun apoio máis eficiente e eficaz á 

investigación e a innovación. Este concepto refírese á concentración dos recursos dispoñibles no 

contexto rexional ao servizo dun número limitado de prioridades ligadas ás oportunidades reais do 

contexto económico rexional para provocar unha especialización económica das rexións, competitiva no 

contexto global.  

Nesta liña, a Comisión Europea solicitou das autoridades rexionais a preparación de Estratexias de 

Especialización Intelixente (RIS3), que permitan unha maior eficacia na utilización dos Fondos 

Estruturais, posibilitando a xeración de sinerxías entre as diferentes políticas da UE, nacionais e 

rexionais, así como os investimentos públicos e privados, no novo período 2014-2020. 

Seguindo esta filosofía ao igual que as outras rexións europeas, Galicia e a rexión Norte de Portugal 

elaboraron as súas respectivas Estratexias Especialización Intelixente (RIS3) para poder executar os 

fondos estruturais destinados a I+D+I. Pero a propia Comisión Europea (2012) considera que a 

especialización intelixente en si mesma comporta a necesidade da cooperación estratéxica como 

compoñente esencial, subliñando a importancia dunha orientación cara as cadeas de valor globais, a 

busca de sinerxías con outras rexións e a construción de colaboracións e redes transrexionais. 

Ao mesmo tempo, a colaboración transrexional, moi especialmente se ten unha base transfronteiriza, 

permite unha maior eficacia e alcance das ferramentas de política de innovación que poden ser postas 

en marcha polas rexións no marco das súas RIS3. Por tanto, e para afondar na colaboración 

transfronteiriza no ámbito da innovación e para articular de forma máis eficaz a execución dos fondos 

estruturais de cooperación transrexional e transfronteiriza, a Rexión Norte e Galicia puxeron en marcha 

o proceso participativo para a elaboración da RIS3T conxunta da Eurorrexión. 

En definitiva, o deseño dunha Estratexia de Especialización Intelixente conxunta para Galicia e o Norte 

de Portugal apoiouse naquelas actividades baseadas en coñecemento enraizadas no territorio que 

presentan un maior potencial de competitividade no contexto global e nas que se estean concentrando 

xa dun xeito endóxeno dinámicas de descubrimento emprendedor. 

A Estratexia de Especialización Intelixente da Eurorrexión establece unha estratexia macrorrexional, de 

acordo cos seguintes principios recollidos na regulación europea 2014-2020: 

• Ser un marco integrado para unha mesma área xeográfica supra estatal. 

• Abordar os desafíos comúns. 

• Afondar nos beneficios da cooperación para a cohesión económica, social e territorial. 
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ENFOQUE METODOLÓXICO 

O proceso de elaboración da RIS3 da Eurorrexión tivo como base as respectivas RIS3 da Rexión Norte e 

de Galicia, desenvolvendo un proceso de descubrimento emprendedor específico neses aspectos nos 

que exista un importante valor engadido da dimensión transrexional.  

Este proceso de definición da Estratexia de Especialización Intelixente conxunta Galicia – Norte de 

Portugal seguiu unha adaptación da metodoloxía proposta pola Plataforma S3 dentro da súa 

correspondente Guía, tendo en conta o novo ámbito territorial (suprarrexional) e a existencia das 

Estratexias de ambas rexións. 

Así mesmo, para a súa definición tivéronse en conta os seguintes aspectos: 

• Cales son os axentes dos sistemas de innovación da Eurorrexión con capacidade ou 

potencialidade para actuar en redes de coñecemento e produtivas de dimensión transrexional. 

• Cales son os ámbitos que poden alcanzar un nivel superior de masa crítica baseada nas 

sinerxías e nas complementariedades de innovación a nivel de cadea de valor ou de actividades 

relacionadas (multisectoriais). 

• Conectividade das actividades no ámbito da Eurorrexión (internas e externas)  

• Oportunidades de coordinación de accións de política de innovación 

Así, as fases seguidas para a definición desta estratexia conxunta foron: 

1. Análise: baseada nas diagnoses individuais das rexións de Galicia e Norte de Portugal pero 

tamén das diagnoses da área conxunta realizadas por outras estruturas existentes tales como o 

Secretariado Técnico Conxunto do Programa POCTEP ou a AECT Galicia - Norte de Portugal. 

2. Proceso e Gobernanza: creación dunha gobernanza para a definición da Estratexia conxunta en 

liña coas gobernanzas previamente establecidas, que non implique a creación de novas 

estruturas formais senón a utilización de estruturas preexistentes, así como a definición da 

metodoloxía a seguir no proceso de descubrimento emprendedor transfronteirizo. 

3. Visión compartida: identificar unha visión global para a Eurorrexión sobre o seu futuro baseado 

na análise conxunta realizada na fase de diagnose. 

4. Selección de áreas estratéxicas de colaboración: selección de áreas comúns no marco das 

Estratexias individuais e afondamento nos puntos comúns desas áreas de cara a identificar as 

actuacións a priorizar. 

5. Accións comúns e medidas de apoio: identificación de accións comúns que poidan ser 

realizadas de forma conxunta por ambas rexións para lograr alcanzar a visión de futuro, 

utilizando as diferentes vías de financiamento dispoñibles a nivel europeo, tales como os 

Programas de Cooperación Territorial Europea, o Programa Horizonte 2020 ou outros 

programas europeos tales como Cosme, Life, etc, así como, no caso de considerarse axeitado, a 

través da coordinación entre os instrumentos específicos de cada rexión dos seus propios 

Programas Operativos rexionais, no marco das posibilidades de subvencionabilidade de 

operacións apoiadas polos Fondos EIE fóra da zona do programa, que se establece para este 

período 2014-2020. 

6. Seguimento e Avaliación: definición de indicadores comúns para o seguimento e avaliación da 

Estratexia. 
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O seguinte gráfico recolle os principais fitos do proceso para a definición desta nova Estratexia 

conxunta: 

 

 

Figura 1. Principais fitos do proceso de definición da RIS3T 

 

Fonte: Elaboración propia 

SENDA DE ESPECIALIZACIÓN 

Como primeiro paso para a definición dunha Estratexia RIS3 conxunta Galicia - Norte de Portugal 

realizouse unha análise conxunta do territorio en materia de I+D+i. A metodoloxía que se expuxo para a 

realización desta tarefa foi utilizar como base as Estratexias RIS3 de ambas rexións así como outros 

documentos e estratexias existentes no ámbito da Eurorrexión.  

O resultado final desta fase foi unha diagnose RIS3 Galicia - Norte de Portugal entendida como un 

documento de partida a utilizar nas fases posteriores do proceso, no que se reflectiron: 

• Os principais datos caracterizadores do territorio e do sistema de I+D+i 

• Mapa de actores e capacidades da Eurorrexión  

• Os principios reitores comúns presentes en ambas estratexias, as súas sinerxías e 

complementariedades 

• Un DAFO común da Eurorrexión no tocante a I+D+i. 

Este exercicio de análise inicial conduciu á identificación de puntos de interacción entre as áreas de 

especialización das dúas rexións habendo unha coincidencia superior ao 75% en ambos casos. 

GOBERNANZA 

A gobernanza para a definición da estratexia conxunta baseouse nas estruturas xa definidas nas 

estratexias RIS3 individuais de ambas rexións tendo en conta ademais o marco transrexional de traballo.  

A diferente estrutura administrativa que presentan ambas rexións obrigou a que esta cuestión fose 

abordada tendo en conta a distribución de competencias existente en cada unha, de cara a lograr 
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acadar unha gobernanza eficaz como peza clave do proceso, acordándose a creación da seguinte 

estrutura: 

a) Comité de Dirección: A coordinación estratéxica será desenvolvida por CCDRN na Rexión 

Norte e pola Xunta de Galicia, a través de GAIN, na rexión galega. Este será o órgano de 

goberno formado por representantes a nivel político de ambas entidades. 

b) Equipo xestor (Secretaría Técnica): A nivel técnico, o equipo xestor do proceso estará 

composto por persoal designado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) en nome de Galicia 

e pola CCDRN en nome da Rexión Norte.  

c) Grupos de Traballo: coordinados polo equipo xestor, estarán formados polos principais 

stakeholders a ambos lados da fronteira, contemplando os diferentes tipos de entidades 

integrantes dos Sistemas de Innovación Rexionais e a cadea de valor da innovación de xeito 

integral (dende a xeración de coñecemento ata a posta en mercado da I+D+i). 

Finalmente, de cara a dar acollida no proceso a unha representación máis ampla dos Axentes da 

Eurorrexión, expúxose a celebración dos foros transfronteirizos: Foros RIS3T que permitan difundir e 

visualizar a Estratexia de Especialización Conxunta, servindo ademais de plataforma para participación 

aberta e a consulta, así como para a implicación, traballo conxunto e networking dos axentes 

participantes (na definición e no desenvolvemento da estratexia). 

Figura 2: Estrutura de gobernanza da RIS3T 

 

Fonte: Elaboración propia 

VISIÓN COMPARTIDA  

A visión compartida polas dúas rexións é establecer un marco de colaboración para dar unha resposta 

aos desafíos comúns, mobilizar novas iniciativas e proxectos e abrir unha dobre vía de financiamento 

a iniciativas no ámbito da I+D+I; podendo deste xeito optar aos fondos de cooperación territorial e, ao 
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mesmo tempo, competir con máis opcións polos fondos destinados ao programa Horizonte 2020 de 

investigación e innovación para aquelas rexións que cooperen (máis de 10.000 millóns de euros).  

Con posterioridade á aprobación das súas respectivas Estratexias RIS3 e no ámbito dunha longa 
traxectoria de colaboración, Galicia e a Rexión Norte de Portugal acordaron comezar co proceso 
participativo para a elaboración da primeira Estratexia RIS3 transfronteiriza da UE, o que suporá unha 
dobre oportunidade: por unha banda o desenvolvemento de proxectos concretos para os sectores 
produtivos, e por outra banda, a capacidade de acceder a fondos comunitarios de programas como o 
programa Horizonte 2020 e os programas de Cooperación Territorial Europea.  

Así, a Estratexia de Especialización Intelixente da Eurorrexión, permitirá a Galicia e ao Norte de Portugal 

abordar proxectos conxuntos naquelas áreas nas que sumen capacidades científico - tecnolóxicas de 

vangarda, pois precisan dunha masa crítica e complementariedades de empresas e investigadores, que 

son máis facilmente alcanzables de maneira conxunta para conseguir unha competitividade de carácter 

global. 

ÁREAS ESTRATÉXICAS DE COLABORACIÓN 

Froito da análise das prioridades recollidas nas Estratexias RIS3 de Galicia e da Rexión Norte, 

observáronse grandes coincidencias nas prioridades recollidas nas súas respectivas estratexias, 

especialmente no eido dos recursos do mar, as ciencias da vida e da saúde e a alimentación, ademais 

doutros ámbitos como se pode observar pola seguinte figura: 

Figura 3. Principais sinerxías entre as Estratexias de Galicia - Rexión Norte 

 

Fonte: elaboración propia 

Así, da análise desenvolvida, fixándonos nos ámbitos de maior sinerxía, identificáronse 6 áreas 

estratéxicas de colaboración conxunta: 

1. Enerxías Mariñas e Biomasa 

2. Agro-bio, Industria da alimentación 

3. Industria transformadora (manufacturing) 

4. Industria de Mobilidade – aeronáutica 

5. Industrias creativas, TIC e Turismo 

6. Saúde-envellecemento activo 

O traballo conxunto en todos estes eidos é algo inédito na historia compartida de Galicia e o Norte de 

Portugal, co cal se pretende acadar unha maior competitividade para as pemes, máis captación de 
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investimentos innovadores de grandes empresas, máis oportunidades para impulsar o talento dos 

centros de coñecemento ao servizo do sector produtivo, e polo tanto máis crecemento e máis e mellor 

emprego.  

ACTUACIÓNS PRIORITARIAS 

O establecemento das actuacións prioritarias no marco das áreas estratéxicas de colaboración, 

artellouse a través dos Grupos de Traballo (GTs), en base ás conclusións do proceso de descubrimento 

emprendedor realizado e ás consultas previstas como parte do proceso. O equipo xestor liderou esta 

tarefa traballando cos principais participantes e interlocutores da Eurorrexión (case 200 axentes), e 

tendo en conta ademais achegas individuais dos principais interlocutores dos diferentes grupos, 

seguindo sempre a metodoloxía acordada. 

É importante salientar que unha enorme maioría dos axentes colabora ou colaborou con axentes do 

outro lado da fronteira e segue tendo interese en colaborar, confirmando así que existe e sempre existiu 

unha boa relación de sinerxía entre os actores da Eurorrexión. 

Figura 4 : Colaboración entre axentes 

 

Fonte: Elaboración propia a partir dos datos obtidos nos cuestionarios  

Neste sentido, case o 100% das respostas dos axentes confirman que volverían a repetir a 

colaboración nun futuro
1
, sendo para o 97% como unha acción prioritaria a realizar nos vindeiros meses 

do ano 2015. 

En relación a cada unha das áreas estratéxicas de colaboración, a porcentaxe de entidades que 

manifestaron a súa vontade de cooperar, é a seguinte: 

                                                           
1 Na resposta a esta pregunta nos cuestionarios, un 86,6 % dos axentes que respostaron afirman que si e o 13,4% non contesta á 
pregunta. Sen embargo, o 100% das respostas marca a opción de que si repetiría a colaboración. 
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Figura 5: Distribución de interese nas áreas Estratéxicas de colaboración 

 

Fonte: elaboración propia 

O máximo interese manifestado polos axentes céntrase no sector de agro - bio industria e alimentación 

seguido de cerca polo sector das industrias transformadoras, industrias creativas/TIC e Turismo, saúde e 

envellecemento activo e enerxías mariñas e biomasa. Ocupa o último lugar de interese a área 

estratéxica da mobilidade e a aeronáutica. 

É destacable que un 82% dos axentes manifestaron o seu interese en colaborar en máis dunha área 

estratéxica de colaboración. 

No marco das Áreas Estratéxicas de colaboración, identificáronse como prioritarias as seguintes 

actuacións:  

TIPOS DE ACTUACIÓNS PRIORIZADAS NA ÁREA DE APROVEITAMENTO DA ENERXÍA PROCEDENTE DA BIOMASA E 

DO MAR 

 

• Actuacións que valoren economicamente os recursos e activos do mar 

• Actuacións relacionadas co cultivo de algas e aplicación de residuos e subprodutos na produción 

de biocombustibles 

• Actuacións que valoricen o potencial asociado á biomasa resultante da produción agroforestal 

• Actuacións que desenvolvan e demostren tecnoloxías para o aproveitamento de enerxías 

mariñas (mareomotriz e eólica) e desenvolvan os bloques construtivos fundamentais aos 

sistemas mariños. 

• Calquera outra iniciativa que contribúa ao desenvolvemento dun sector económico “verde”, por 

exemplo, a través da promoción do uso de recursos enerxéticos autóctonos baseados nas 

enerxías mariñas e biomasa 
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TIPOS DE ACTUACIÓNS PRIORIZADAS NA ÁREA DE POTENCIAR A COMPETITIVIDADE DAS INDUSTRIAS 

AGROALIMENTARIA E BIOTECNOLÓXICA 

 

• Actuacións vencelladas coa acuicultura tanto a nivel de mellora das instalacións tecnolóxicas 

como no eido do aumento da biodiversidade 

• Actuacións de mellora dos procesos produtivos na agricultura, na pesca, na gandería e na 

silvicultura 

• Actuacións que usen a biotecnoloxía como tecnoloxía facilitadora para a súa aplicación nos 

sistemas agroambientais e na alimentación 

• Actuacións de valorización de actividades agroalimentarias en asociación coas relacionadas co 

turismo e a saúde, incluído o termalismo. 

• Actuacións que reforcen a posición internacional da Eurorrexión como provedora de alimentos 

seguros e saudables 

Calquera outra iniciativa que contribúa á xeración de novos nichos de mercado e emprego 
estable e de calidade neste eido tan relevante para a Eurorrexión 
 

 

TIPOS DE ACTUACIÓNS PRIORIZADAS NA ÁREA DE INDUSTRIA 4.0 

 

• Actuacións que promovan a utilización das Tecnoloxías Facilitadoras Esenciais (TFE) en 

actividades económicas con forte presenza na Eurorrexión 

• Actuacións de desenvolvemento de novos produtos tecnoloxicamente diferenciados en base á 

aplicación das TFEs, principalmente nanotecnoloxía, tecnoloxías de materiais ou as TIC 

• Actuacións que promovan innovacións en tecnoloxías de proceso (Fábrica do Futuro) e 

tecnoloxías limpas (Eco - innovación) 

• Actuacións que promovan innovacións nos modelos produtivos dos principais sectores 

industriais 

• Calquera outra iniciativa que contribúa á transformación industrial cara a fábrica 4.0. 

 

 

TIPOS DE ACTUACIÓNS PRIORIZADAS NA ÁREA DE –FOMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS INDUSTRIAS DE 

MOBILIDADE  

 

• Actuacións que promovan sinerxías entre a automoción e outros sectores relacionados como as 

TICs 

• Actuacións para a diversificación das industrias asociadas ao sector automoción cara novos 

nichos como o sector aeronáutico ou o sector aeroespacial 

• Actuacións de desenvolvemento de novos produtos tecnoloxicamente diferenciados en base á 

aplicación das TFE 

• Calquera outra iniciativa que permita a estruturación dun polo transfronteirizo das industrias de 

mobilidade para a xeración de fontes de coñecemento conxuntas e a promoción internacional 

da Eurorrexión como espazo privilexiado de I+D+i e investimento  
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TIPOS DE ACTUACIÓNS PRIORIZADAS NA ÁREA DE MODERNIZACIÓN DAS INDUSTRIAS TURÍSTICAS E CREATIVAS, 

TAMÉN MEDIANTE AS TIC 

 

• Actuacións de mellora en todas as fases da cadea produtiva ao redor de tres áreas de actuación: 

contidos innovadores, novos produtos turísticos e novas actividades económicas nas industrias 

creativas e no turismo 

• Actuacións que apliquen as TICs para o turismo e industrias culturais 

• Actuacións que valoricen os recursos do mar e o turismo náutico 

• Actuacións que promovan o turismo de saúde e benestar apoiado en infraestruturas turísticas e 

culturais como pode ser o termalismo e a talasoterapia 

• Calquera outra iniciativa que valorice os recursos turísticos (naturais e culturais) endóxenos da 

Eurorrexión e aceleren novos modelos de negocio a partir da aplicación das TICs 

 

 

TIPOS DE ACTUACIÓN PRIORIZADAS NA ÁREA DE SOLUCIÓNS AVANZADAS PARA A VIDA SAUDABLE E 

ENVELLECEMENTO ACTIVO 

 

• Actuacións que apoien o desenvolvemento e introdución no mercado de novos produtos ou 

servizos biotecnolóxicos de alto valor engadido, dirixidos especialmente á industria 

farmacéutica e biotecnolóxica 

• Actuacións que apoien o desenvolvemento e introdución no mercado de novos produtos ou 

servizos baseados en aplicacións da nanotecnoloxía aplicada a área da saúde e envellecemento 

activo. 

• Actuacións que consoliden o desenvolvemento e comercialización de novos produtos ou 

servizos baseados nas TICs vencellados ao envellecemento activo e vida saudable. 

• Actuacións de valorización de residuos a través de novas aplicacións farmacolóxicas a partir de 

subprodutos e descartes da actividade pesqueira. 

• Actuacións que propicien un ambiente axeitado para o florecemento de novas iniciativas 

empresariais de base tecnolóxica atendendo ás demandas tecnolóxicas do apoio domiciliario e 

da monitorización remota de enfermos e persoas de idade avanzada. 

• Actuacións pioneiras no eido da Compra Pública Innovadora. 

• Calquera outra iniciativa que contribúa á xeración de novos nichos de mercado e emprego 

estable asociado ás actividades económicas comprendidas nesta área estratéxica de 

colaboración a través dun uso intensivo de coñecemento e tecnoloxía. 

  

MECANISMOS DE XESTIÓN 

Estarán baseados na experiencia do traballo conxunto realizado durante os meses da definición da RIS3T 

por todos os axentes que integran o ecosistema da innovación de ambas rexións. Así, a estrutura de 

xestión da RIS3T está composta por: 

• Comité de Dirección. Entre as funcións principais deste Comité de Dirección RIS3T atópanse: o 

establecemento de obxectivos e control das actividades, rendemento global da aplicación da 

Estratexia, apoio político e institucional, selección dos membros do Equipo Xestor e supervisión 

do mesmo e revisión do cumprimento de obxectivos de alto nivel. O Comité está composto por 

representantes a nivel político de ambas rexións, a través do cal estarían representados os 
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membros dos organismos que cumpren unha función análoga en cada unha das rexións aínda 

que dunha forma indirecta: Consello Reitor de GAIN e Conselho Regional de Inovação, 

presidido pola CCDRN. 

• Equipo Xestor RIS3T: responsable da implementación operativa, no día a día, da Estratexia: 

seguimento do plan de acción, supervisión do cumprimento dos obxectivos, monitorización das 

actividades, realización dos informes de progreso, coordinación dos Grupos de Traballo, 

recompilar o consenso interrexional e coordinar as tarefas de avaliación da Estratexia. O Equipo 

Xestor está composto por persoal designado polo Consello Reitor da Axencia Galega de 

Innovación (GAIN) en nome de Galicia e polo Conselho Regional de Inovação, presidido pola 

CCDRN, en nome da Rexión Norte. 

• Grupos de Traballo: cuxa función será servir de canle articulada para recoller a participación, 

coordinación e achegas dos restantes axentes do sistema de I+D+i, exercendo labores de apoio 

ao Equipo Xestor durante todo o proceso de definición da Estratexia. Estes Grupos, coordinados 

polo Equipo Xestor, están formados polos principais stakeholders a ambos lados da fronteira, 

contemplando os diferentes tipos de entidades integrantes dos Sistemas de Innovación 

Rexionais e a cadea de valor da innovación de xeito integral (dende a xeración de coñecemento 

ata a posta en mercado da I+D+i). 

Ademais dos órganos, o equipo xestor da RIS3T terá 3 importantes ferramentas dispoñible: 

- APP RIS3T: Aplicación móbil desenvolvida durante a execución da RIS3T para fomentar a 

participación dos axentes do ecosistema de I+D+i da Eurorrexión, que continuará activa para 

favorecer o contacto entre os axentes de cara a xerar iniciativas e proxectos conxuntos e entre 

estes e os membros do Equipo Xestor (Secretaría Técnica). 

- Foros RIS3T: iniciados durante o proceso de desenvolvemento da Estratexia e que terán 

continuidade durante a súa execución co fin de difundir e visualizar a Estratexia, servindo 

ademais de plataforma para participación aberta, consulta ou networking dos axentes 

participantes no desenvolvemento da mesma. 

- Observatorio RIS3T: a implementación da Estratexia RIS3T apoiarase tamén na información 

recompilada a través dun Observatorio, que permitirá obter datos relevantes de cara á 

monitorización do ecosistema de I+D+i da Eurorrexión e dos resultados obtidos na execución da 

Estratexia.  

SISTEMA DE AVALIACIÓN 

Estratexia RIS3T debe estar obrigatoriamente orientada, e de forma inequívoca, á consecución de 

resultados. Esta orientación require fixar a metodoloxía que se seguirá para proceder a medir o grao 

progresivo en que os obxectivos fixados se acadan co fin de promover os axustes que se derivarán da 

evolución destes. 

Con este obxectivo establecerase un Observatorio que permitirá analizar e diagnosticar o impacto das 

políticas de innovación na Eurorrexión e monitorizar dunha forma dinámica a evolución do sistema 

conformado polos axentes radicados a ambos lados da fronteira, actuando coma un repositorio de datos 

para a Eurorrexión. 

O sistema de avaliación terá unha dobre vertente, de seguimento e avaliación: 

- Por un lado están os labores de seguimento ou monitorización cuxo obxectivo é verificar que 

as actividades da estratexia se executan segundo o previsto, os fondos se utilizan 
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correctamente e os indicadores de execución evolucionan na dirección desexada. O 

seguimento realizarase, directamente, polo Equipo Xestor da RIS3T pois a súa participación é, 

evidentemente, necesaria para o seguimento do plan de acción, da supervisión do nivel de 

cumprimento dos obxectivos, da monitorización das actividades e do seu grao de execución, 

cuxos resultados serán trasladados ao Comité de Dirección co obxecto de propoñer medidas 

correctoras en caso de detectarse incumprimentos ou desviacións nos fitos e resultados 

previstos. 

- Por outra banda, a avaliación propiamente dita, ten como obxectivo avaliar os efectos das 

accións realizadas (é dicir a súa contribución aos cambios observados) así como a propia 

execución da Estratexia. A avaliación realizarase de forma externa ás estruturas establecidas, co 

apoio de expertos externos que intervirán no momento intermedio e final da implementación 

da Estratexia e elaborarán informes de avaliación da mesma. 

 

 


