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A construcción dunha ECO-NOMÍA INTELIXENTE,
obxectivo prioritario de Europa no escenario 2014-2020,
implica aspectos como a xestión intelixente
dos recursos e dos servizos, ou a fabricación sostible.
A eficiencia enerxética, o aforro de enerxía,
a millora da transmisión e da distribución,
a mobilidade sostible e as fontes renovables,
son temas prioritarios en Europa
a raíz da demanda mundial crecente de enerxía,
e a inquietude polas fontes enerxéticas tradicionais.
Energy 2020, a estratexia da Comisión Europea para
unha enerxía competitiva, sostible e segura, tenta reducir o
consumo enerxético na UE nun 20% antes de 2020,
e na Europa enerxéticamente eficiente e intelixente,
as TIC terán unha función primordial.

Neste contexto, as plataformas tecnolóxicas ENVITE, LOXISGA e
VINDEIRA organizan a xornada “A ECO-NOMÍA INTELIXENTE”
co fin de promover iniciativas innovadoras intersectoriales
que faciliten o crecemento empresarial.
Durante a xornada, o CDTI presentará programas de
financiamento, nacionais e comunitarios, para proxectos TIC
con aplicacións medioambientais,
á enerxía intelixente e ó transporte sostible.
Para dinamizar a participación das empresas galegas
nestes programas presentaranse as capacidades de I+D+i
das entidades de investigación galegas
na Smart and Green Economy.

PROGRAMA

9:30-09:45. Recepción e acreditación

11:45 -12:15. Pausa café

09:45-10:15. Inauguración

Enrique Valero Gutiérrez del Olmo

12:15-12:45. Os programas nacionais de
financiamento para proxectos de I+D
cercanos a mercado

Presidente da Plataforma Tecnolóxica Galega de
Medio Ambiente (ENVITE).

Sergio Lourenso Prieto

Antonio Rodríguez del Corral
Presidente da Plataforma Tecnolóxica das TIC en
Galicia (VINDEIRA)

Xoan Martínez Reboredo
Presidente da Plataforma Tecnolóxica Galega de
Loxística (LOXISGA)

Francisco Javier Pereiro Pérez
Director Xeral da Fundación Empresa-Universidad
Gallega (FEUGA).
10:15-11:45. Os programas comunitarios de
financiamento para proxectos TIC con
aplicacións á enerxía intelixente e transporte:
Programas TIC e Enerxía do 7 Programa
Marco, Public- Private- Partnership (PPPs).

Juana Sánchez Pérez
Punto Nacional de Contacto en TIC. Departamento de Telecomunicacións, Electrónica e Informática. Dirección de Mercados Innovadores Globais.
CDTI.
Presentación xeral de convocatorias 2013 do
Programa ICT no Séptimo Programa Marco

Javier Echávarri Delmas

Técnico do Departamento Enerxía, Química,
Medio Ambiente, Produción e Servizos.
Dirección de Mercados Innovadores Globais do
CDTI.
12:45-13:30. PANEL 1: Casos de éxito de
proxectos de Smart and Green Cities

Arturo Sanz Fernández-Cuevas
Director de grandes clientes. Endesa Noroeste.
Proxecto Smartcity Málaga

Ana Mª Mouriz Martínez
Coordinadora do Plan Municipal de Emprego
do Concello de Vigo.
Proxecto SUM

Carlos Plasencia Gordillo
Director de infraestruturas. Dirección de
Ciudades. Ferrovial Servicios.
Servizos urbanos intelixentes: Un novo modelo
12:45-14:30. Rolda CDTI
13:30-14:30. PANEL 2: Presentación de
ofertas e demandas tecnolóxicas
14:30-16:00. Xantar tecnolóxico

Técnico do Departamento de Telecomunicacións,
Electrónica e Informática. Dirección de Mercados
Innovadores Globais. CDTI.
Retos socioeconómicos de Enerxía, Transporte e
Medioambiente nas convocatorias ICT de 2013

Sergio Lourenso Prieto
Técnico do Departamento Enerxía, Química,
Medio Ambiente, Produción e Servizos. Dirección
de Mercados Innovadores Globais. CDTI.
Presentación xeral de convocatorias 2013 do
Programa de Enerxía no Séptimo Programa Marco

OBXECTIVO
E
DESTINATARIOS

O obxectivo da xornada é promover a I+D e a
innovación no eido das TIC para o medio
ambiente e a enerxía:
> Informando sobre oportunidades de financiamento: convocatorias nacionais e europeas de TIC
e Enerxía, Rolda CDTI.
> Informando sobre oportunidades de negocio:
ofertas e demandas tecnolóxicas

> Relatorios: presentacións dos programas
nacionais e europeos de financiamento.

ESTRUTURA

> Presentación de ofertas e demandas: presentacións entorno a 5 minutos de duración, das
ofertas e demandas tecnolóxicas de empresas
e centros de investigación.

Os destinatarios do programa son:
> Entidades adheridas a ENVITE, VINDEIRA e
LOXISGA.
> Empresarios, xerentes e directivos de empresa
dos sectores ambiental, TIC e loxística e
transporte.
> Responsables e profesionais das áreas de
proxectos e enxeñaría de I+D+i dos sectores
implicados.
> Calquera outra persoa que pola súa actividade
profesional poida estar interesada no contido da
xornada.

> Rolda CDTI: entrevistas entre empresas e
técnicos do CDTI para o asesoramento de
proxectos.
> Xantar tecnolóxico: comida para a xeración de
encontros informais entre os asistentes.

