Eixes estratéxicos

E1. GOBERNO E
ADMINISTRACIÓN
INTELIXENTE

Áreas de actuación
1. Promover un Goberno innovador e do
coñecemento
2. Potenciar unha Administración dixital das
persoas
3. Impulsar unha Xustiza dixital e accesible

E2. SOCIEDADE
DIXITAL E
INCLUSIVA
E3. ENTORNO
DIXITAL PARA A
SAÚDE E O
BENESTAR SOCIAL

E4. TERRITORIO
INTELIXENTE,
VERDE E
RESILIENTE

E5. CONECTIVIDADE
DIXITAL DO
TERRITORIO

E6. CULTURA E
TURISMO
INTELIXENTE

E7. ECONOMÍA
DIXITAL E
SOSTIBLE

EIXE TRANSVERSAL:
ESPECIALIZACIÓN
TECNOLÓXICA

1. Promover as competencias dixitais para non
deixar a ninguén atrás

Programas

P1. Programa de goberno e administración intelixente
P2. Programa para o emprego público dixital
P3. Programa de dixitalización da xustiza
P4. Programa de mellora das capacidades e infraestruturas
dixitais da AAPP
P5. Programa de desenvolvemento de competencias dixitais

2. Impulsar a educación dixital para facer
fronte ás transformacións socioeconómicas

P6. Programa de educación dixital

1. Potenciar a mellora e protección da saúde

P7. Programa de impulso a unha sanidade preditiva e
personalizada

2. Promover a autonomía persoal e a vida
independente

1. Impulsar a xestión territorial intelixente
2. Promover unha Comunidade dixital, verde e
eco-eficiente
3. Potenciar a xestión intelixente de seguridade
e emerxencias
1. Potenciar as infraestruturas e servizos de
telecomunicacións
2. Promover un transporte e mobilidade dixital
e sostible

P8. Programa dixital de benestar integral
P9. Programa de xestión territorial intelixente
P10. Programa de innovación dixital para a potenciación do
medio rural e do mar
P11. Programa dixital de sostibilidade ambiental
P12. Programa de xestión intelixente de emerxencias e
prevención de riscos
P13. Programa de infraestruturas dixitais - sociedade do Xigabit
P14. Programa de transporte e mobilidade dixital e sostible

1. Impulsar a proxección dos sinais de
identidade de Galicia

2. Potenciar a posta en valor do atractivo
turístico galego no panorama nacional e
internacional
1. Promover a adaptación ao mundo laboral
cambiante
2. Impulsar a dixitalización empresarial para a
competitividade

P15. Programa de cultura e turismo intelixente

P16. Programa de transformación dixital do Servizo Público de
Emprego de Galicia.
P17. Programa de transición dixital para a industria e a
empresa.

3. Potenciar o impulso dixital da produción local

P18. Programa dixital de mellora da competitividade do sector
de produtores locais

1. Impulsar á promoción de talento dixital

P19. Programa para a potenciación da competitividade e
innovación do ecosistema dixital

2. Potenciar as capacidades e infraestruturas
dixitais en tecnoloxías disruptivas
3. Promover o fortalecemento empresarial do
hipersector TIC

P20. Programa de apoio ao emprendemento dixital e
proxección exterior do hipersector TIC

Configurando o futuro dixital

Unha estratexia para Galicia, que
asegurará o aliñamento, coordinación e
complementariedade das actuacións no
ámbito dixital no territorio coas distintas
Administracións e cos axentes
socioeconómicos.

7
potenciarán solucións dixitais en resposta
aos retos sociais, económicos e
ambientais da nova década.

Cun investimento público de máis
de 2.450M€, incluíndo os novos
instrumentos de financiamento da
Unión Europea (Next Generation EU e
Marco Financeiro Plurianual 2021 –
2027) prevé mobilizar máis de
1.600M€ procedentes da
iniciativa privada.

1
promoverá a especialización
tecnolóxica centrándose en
reforzar as capacidades e
infraestruturas dixitais de Galicia
en tecnoloxías disruptivas:

Cada euro de investimento público
achegará 1,42€ ao PIB de Galicia, o
que supón en total un impacto na
riqueza de Galicia de case
3.500M€.

o Intelixencia artificial
o Ciberseguridade
o Intelixencia do dato
o 5G

20

operativizarán as

distintas áreas de actuación para a
consecución dos obxectivos establecidos en
cada eixe estratéxico.

O desenvolvemento de EGD2030 irá acompañado
dun marco xurídico sustentado na futura Lei de
desenvolvemento de Galicia Rexión
Intelixente e nun Código ético para o
desenvolvemento da transformación dixital.

Para a definición da EGD2030 levouse a cabo
un amplo proceso de participación con
institucións públicas, expertos académicos,
representantes do hipersector TIC galego e
outros axentes económico-sociais.

