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Fondos NG cos que se 
financia o plan de 
Recuperación, 
Transformación e 
Resiliencia (PRTR), 
presentanse como un 
“proxecto de país que 
orienta á modernización da 
economía española, a 
recuperación do 
crecemento económico e a 
reconstrucción sólida, 
inclusiva e resiliente, trala
crise da COVID-19. 

PRTR



O PRTR ten 4 eixos
transversais para unha España 
verde, dixital, cohesionada e 
igualitaria;
que vertebran 10 políticas 
panca, de gran capacidade de 
arrastre sobre a actividade e o 
empleo;
e se concretan en 30 
compoñentes para articular os 
proyectos de inversións e 
reformas que modernicen o país.

PRTR

Políticas palanca y componentes | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España. (planderecuperacion.gob.es)

https://planderecuperacion.gob.es/politicas-y-componentes


Proxectos Estratéxicos
para a Recuperación e 
Transformación 
Económica

PERTEs



PERTEs- Criterios
• Contribución ao crecemento económico e ao emprego: 

combinación de coñecementos, experiencia, recursos e actores 
que permitan remediar fallos de mercado e/ou retos sociais aos
que no se podería facer fronte doutro xeito, carácter innovador e 
valor engadido en I+D+I.

• Importancia cuantitativa ou cualitativa: que supoña un 
risco tecnolóxico ou financiero alto, integración e crecemento de 
pequenas e medianas empresas, proxectos con fases de 
investigación e innovación disruptivas e ambiciosas.



¿Como participamos as 
Universidades nos PERTEs

GOBERNO

• Define áreas de 
interese: 
períodos de 
expresións de 
interese.

• Aprobación de 
proxectos, plans
complementarios, 
cátedras, 
licitacións, etc

• Convocatorias 
futuras

• Establecemento
de convenios



Expresións de Interese dos distintos Ministerios

GOBERNO

• Período de 
expresións de 
interese
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GOBERNO

• Período de 
expresións de 
interese

Expresións de Interese dos distintos Ministerios



Requisitos • Proxectos tractores e cooperativos.

• Implicación de PEMES.

• Impacto significativo na competitividade, 
productividade, emprego

• Contribuir á transición verde e dixital.
• Alo menos unha das entidades con experiencia en 

proxectos de I+D+i.

• Orzamento mínimo, 40 M€.

Definición de áreas de interés para convocatorias futuras



Algúns exemplos:

Proxecto
BioRegión
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Algúns exemplos:

Fábrica
Microchips



Algúns exemplos:

Fábrica
Microchips



Algúns exemplos: Empresa tractora Zona FRANCA DE VIGO

SPARC (Semiconductor InP (III-V) Foundry and Advanced
Research Centre

Implantación dun
centro integrado de 
fabricación, 
caracterización e 
prototipado de 
circuitos fotónicos e 
un laboratorio 
asociado de I+D+i.



o Convocatorias orientadas ao tecido científico, ao tecido industrial e a proxectos de colaboración
combinando ambas as axendas de investimento.

o Creación dunha estrutura de I+D+i para terapias avanzadas en rede que permita vertebrar as
capacidades existentes en todo o Estado.

o Creación dun vehículo de investimento público-privado en terapias avanzadas (sociedade mercantil
público-privada) con participación de empresas con capacidade de produción en España.

o Elementos de coordinación e identificación temperá de capacidades e necesidades do Sistema
Nacional de Saúde.

o Compra pública innovadora e pre-comercial.
o Convenios coas CCAA (plans complementarios) e acordos en conferencia sectorial.
o Iniciativas privadas e proxectos coprogramados no seo da Alianza Saúde de Vangarda co liderado do

sector industrial.
o Licitacións públicas

PERTEs- Instrumentos
EXEMPLO: PERTE DE SAÚDE DE VANGARDA



PLANS COMPLEMENTARIOS
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PLANS COMPLEMENTARIOS

Plan de traballo para a execución dun programa de I+D+i no 
marco dos Plans Complementarios con cargo a fondos do 
Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia (PRTR).

ÁREA DE INTERESE:

PRIMEIRO GRUPO 
(2021-2024)

BIOTECNOLOXÍA 
APLICADA Á 

SAÚDE



Plans
Complementarios 
MCINN



Plans Complementarios MCINN

COMUNICACIÓN CUÁNTICA ASTROFÍSICA Y FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS

ENERGÍA E HIDRÓGENO VERDE CIENCIAS MARINAS

AGROALIMENTACIÓN MATERIALES AVANZADOS

BIODIVERSIDAD BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD

ÁREA DE INTERÉS

Universidades, centros tecnológicos, administracións

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
PROPONENTE

Galicia



Área de Biotecnoloxía aplicada á Saúde

ÁREA DE INTERÉS LIÑAS DE ACTUACIÓN (LA)

Plataforma BREM de criomicroscopía electrónica aplicada á medicina personalizada.

Implementación e análisis de bases de datos en medicina de precisión.

Plataforma de cribado de fármacos e análises interacciones fármaco-diana.

Desenvolvemento de modelos biolóxicos para cribado e estudio da actividade de 

moléculas terapéuticas.

Desenvolvemento de nanofármacos, biodistribución, toxicidade e accións terapéuticas 

en modelos de patoloxía.

Técnicas e procesos para terapias avanzadas e dirixidas, formación quirúrxica e 

robótica médica.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARTICIPANTES

País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha e Extremadura.

Programa dirixido ao

desenvolvemento de 

ferramentas para 

diagnóstico, 

pronóstico e terapias 

avanzadas ou

dirixidas en medicina 

personalizada.



Área de Biotecnoloxía aplicada á Saúde

Pendente de aprobación (nova expresión de interés)  



ÁREA DE INTERÉSPrograma que desplegará unha estratexia conxunta de investigación e 
innovación en ciencias mariñas para abordar de forma sostible os novos
desafíos na monitorización e observación mariño-marítima, o cambio 
climático, a acuicultura e outros sectores da economía azul, con especial 
atención á mellora do coñecemento existente sobre os problemas que 
atinxen aos ecosistemas mariños e as ameazas para a biodiversidade, co
obxectivo de mellorar as estratexias de adaptación ao cambio climático e 
a reorientación das diferentes actividades sectoriais responsables da sua
degradación.

Área de Ciencias Mariñas



ÁREA DE INTERÉS

COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARTICIPANTES
Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidad 
Valenciana

Área de Ciencias Mariñas LIÑAS DE ACTUACIÓN



ÁREA DE INTERÉS

Área de Ciencias Mariñas

Figura 1. Síntese da estrutura do Programa de Ciencias Mariñas en Galicia dende o punto de vista dos desafíos e áreas de traballo máis salientables a desenvolver, da
integración das investigacións enfocadas nomedio, nos sistemas de produción e nos sistemas socioecolóxicos, cara a sistemas máis resilientes e sustentables.



ParticipantesÁrea de Ciencias Mariñas



Entidade 2022 2023 2024 2025 Total 
CSIC 840 886 1 983 124 1 457 160 217 046 4 498 217

IEO-CSIC 237 666 616 719 420 864 28 888 1 304 136
IIM-CSIC 603 221 1 366 405 1 036 296 188 158 3 194 080

SUG 952 445 1 787 004 1 237 728 226 180 4 203 356
UDC 135 348 228 272 154 489 24 723 542 832
USC 372 198 706 511 501 246 86 950 1 666 906
UVIGO 444 899 852 220 581 993 114 507 1 993 619

Xunta de Galicia 204 363 467 870 496 398 129 796 1 298 427
Meteogalicia 28 750 28 750
CETMAR 111 328 362 389 392 332 97 516 963 565
CESGA 51 980 96 063 95 833 31 050 274 927
INTECMAR 2 530 4 645 5 760 1 000 13 935
IGAFA 5 750 3 450 1 150 10 350
CIMA 4 025 1 323 1 323 230 6 900

Total 1 997 695 4 237 997 3 191 286 573 022 10 000 000

Desagregación orzamentaria por entidade participante e anualidade (custos totais):

OrzamentosÁrea de Ciencias Mariñas



ÁREA DE INTERÉS
LIÑAS DE ACTUACIÓN (LA)

EuroQCI – Hacia unha infraestructura europea de comunicación cuántica.

Hardware e software para comunicacións cuánticas.
Hardware e software para procesamento cuántico.

RRHH e formación para a innovación e o emprendimiento.

Ecosistema de innovación industrial, difusión e explotación de resultados.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS  E ENTIDADES PARTICIPANTES

País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla y León e CSIC.

Este programa se alinea e busca 
sinerxías coas iniciativas clave 
europeas no ámbito das 
comunicacións cuánticas, tanto 
do Quantum Flaship como da 
European Quantum 
Communications Infraestructure
(EuroQCI), mediante a creación de 
infraestructuras punteiras e 
actuando como motor da industria 
cuántica europea.

Área de Comunicacións Cuánticas



ÁREA DE INTERÉS CONTEXTO

• As Comunicacións Cuánticas (CC) son recoñecidas como un sector 
particularmente estratéxico. 

• Entorno internacional moi activo: Estados Unidos, Japón, China, Corea del 
Sur, Australia, etc.

• En Europa:
• CC e a única área que dispón de dous programas marco (FPA) dentro do Quantum

Flagship.

• Programa de infraestructura único a 10 anos co obxectivo de crear unha rede
cuántica paneuropea (EuroQCI).

Estructura do Quantum flagship con sus 
piares fundamentais

European Quantum Comms Infrastructure:
Connecting all Europe with a Q Network. 

Área de Comunicacións Cuánticas



PERTE de Enerxías Renovables
Desenvolverá accións estratéxicas baseadas no hidróxeno para transformar o 
paradigma enerxético actual e minimizar a emisión de gases de efecto 
invernadoiro.

PROGRAMA H2 PIONEROS

PROXECTO JULIO VERNE
(Coordinadora UNIVERGY SOLAR)



Proxecto Julio Verne

Xeración e dispensado de Hidróxeno Verde para aplicacións en operacións
loxísticas do porto, aplicación de mobilidade terrestre e aplicación de 
mobilidade marítima na área do porto de Vigo.

PERTE de Enerxías Renovables

Modelo para a rede de portos



PERTE de Industria Naval

Proxecto H2TUG

Fuente: resumen ejecutivo del PERTE para la industria naval 



PERTE de Industria Naval
Prototipo de buque remolcador que integra a propulsión baseada en hidróxeno con 
una conversión dual de enerxía, integrando unha pila de combustible e un motor de 
combustión interna.

Pila de combustible 

H2 + O2 del aire para producir electricidade.
Puede funcionar continuamente e xerar enerxía mentras se lle suministre hidrógeno.

Motor de combustión interna 
Alimentado por H2. 
No se emite CO2 en su proceso de combustión con el oxígeno. 

Amoniaco
No ICE mezclado con el H2 e para a obtención de hidróxeno.

Proxecto H2TUG



Proxecto H2TUGProxecto Julio Verne



PERTE de Vehículo Eléctrico e Conectado
UVigo
subcontratado

Proyecto INCASER:
Investigación en cableados serigrafiados de baixa intensidade para 
VEC.
Fabricación de compoñentes do vehículo eléctrico inteligente.

Proyecto ARTUS
Proyecto IDAVEC

Conectividade e microprocesadores do 
vehículo eléctrico.
Fabricación de equipos orixinais e ensamblaxe.



• PROGRAMA INVESTIGO autonómico e nacional
• PROGRAMA DE RECUALIFICACIÓN DEL 

PROFESORADO ESPAÑOL: 
Margarita Salas
Recualificación
María Zambrano

PLANES DE PERSONAL INVESTIGADOR

Financiados con fondos MRR



ALGÚNS RASGOS NEGATIVOS A SULIÑAR
Pouca claridade e transparencia nas adxudicacións das convocatorias
Sensación de improvisación (con cambio de criterios) por parte do Ministerio.
A estas alturas ainda faltan por aprobar/definir varios PERTES,  ou a quen van a ser 
concedidos.
Xestión dos fondos moi garantista: Plans antifraude e novos programas de 
xustificación. 
Esixe formación (en marcha) aos servizos e aos IPs, implica retraso, moita
colaboración por parte da Xunta (GAIN, Facenda, Consellerías).




