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Antecedentes: O cluster.

Qué

e?

Agrupación
de
empresas
interrelacionadas, pertencentes a un espazo
xeográfico, que desenvolven a súa actividade de
xeito principal o complementario entorno a un
mesmo produto o servizo.

Misión?
Fomentar a formación do seu capital humano.
 Innovación de produtos e servizos.
 Impulso de proxectos colaborativos.
Obxectivos? Maximizar a competitividade e os
éxitos
empresariais
aproveitando
as
oportunidades nas redes e cadeas de valor dos
produtos.
Estrutura? Toda a cadea de valor do produto
gráfico. Case 50 empresas. (publicidade,
edición, provedores e impresores)


Antecedentes: O cluster.

Tecnoloxía?
Cambios e avances tecnolóxicos (procesado
de imaxes, intelixencia artificial, medios de
comunicación on-line…)
 Debilidades tecnolóxicas e novas situacións de
traballo para o sector:
 Depedencia da maquinaria do exterior.
 Novos métodos de traballo.
 Aumento do nivel de profesionalidade.
 Integración dos servizos.


As novas Tecnoloxías, pasaron a desenvolver
un papel estratéxico nas empresas, ata o punto
de que hoxe en día condicionan a súa estratexia
e denvolvemento do negocio. >> Redefinición
dos procesos da organización.

A Plataforma t

Qué é? A Plataforma defínese como un lugar
de encontro e diálogo de todos os axentes
relacionados co Sector Gráfico e o seu futuro
depende en grande medida da capacidade de
manter e crear vantaxes competitivas mediante o
desenvolvemento
de
actividades
de
investigación e innovación.

Obxectivo? Fomentar e producir sinerxías
entre os axentes galegos interesados no
deseño, producción e comercialización do
produto gráfico e do libro galego para
participar na planificación do I+D+I do sector na
Comunidade Autónoma de Galicia e posicionalo
como líder entre os sectores estratéxicos
galegos.

A Plataforma t

Motivación da creación da Plataforma t:
Desvantaxes procedentes da situación de
mercado. (carencia de bens de equipo,
dificultades financeiras, reducido tamaño das
empresas, carencia de factores innovadores)
 Atomización das empresas.
 Escasas inversión en I+D+I.


Contribuirá a:
 Incrementar a productividade das empresas.
(Recursos materiais e humanos, acceso a
información, integración)
 Incrementar a capacidade de innovar.
 Estimular a creación de novas empresas.

Obxectivos da Plataforma t

Fortalecer o papel do Cluster como axente
promotor do I+D+i no sector.
 Analizar e informar ao cluster galego sobre o
estado das tecnoloxías aplicadas.
 Fomentar o diálogo habitual entre os axentes que
operan a distintos niveis.
 Promover foros transversais nos que participen
representantes de toda a cadea de valor.
 Apoiar o desenvolvemento de proxectos de I+D+i
e de mellora tecnolóxica a través da procura de
finanzamento (pública e privada).
 Fomentar a internacionalización da I+D+I galega.
 Elaborar
e manter a axenda galega de
investigación (AEI) .
 Analizar a viabilidade da posible creación do
Centro Tecnolóxico do Cluster do Producto Gráfico e
Libro Galego.
 Acadar un proxecto financeiro que permita a
sostibilidade .


Participantes

Empresas de tódolos eslavóns do
cluster


Administración pública.
 Grupos de Investigación das
Universidades Galegas
 Institucións galegas
9 Feuga
9 Instituto de Desarrollo Caixanova
 Entidades financeiras.
 Socios Tecnolóxicos
9 HP
9 Operadores de Telecomunicación
…


Fases da Plataforma t

1. Fase creación: atracción de axentes
necesarios para a súa constitución.
2. Fase concreción: capacidades e
prioridades do I+D+I .
3. Fase desenvolvemento: Documento
de Visión 2020 e definición de
iniciativas e prioridades
Axenda
Estratéxica de Investigación (AEI).
4. Fase difusión: Plan de divulgación e
comunicación da plataforma.

Actividades

I.
II.

III.

Deseño da imaxe corporativa da Plataforma
Tecnolóxica.
Elaboración dunha memoria detallada na que
se explique a misión e os obxectivos da
Plataforma Tecnolóxica e as iniciativas
plantexadas.
Elaboración dunha presentación gráfica que
resuma a memoria anterior.

IV.

Identificación e convocatoria de todos os
axentes que deben participar na plataforma
tecnolóxica.

V.

Elaboración dun estudio–diagnóstico das
prioridades de mellora tecnolóxica,
investigación, desenvolvemento e innovación
do cluster galego, a través da contratación dun
proxecto de consultaría.

Actividades

VI.

O Documento Visión 2020 para reflectir os
obxectivos da Plataforma e a Folla de Ruta
da súa aplicación práctica.
VII. Axenda Estratéxica de Investigación (AEI)
que fará referencia á definición das
iniciativas e prioridades de
desenvolvemento mediante a investigación
en áreas coordinadas
VIII. Plan de Difusión que asegure a máxima
toma de conciencia posible e de adhesión e
compromiso que se vaia producindo no
proceso.

Metodoloxía e modelo t

Metodoloxía? Rigorosidade no diagnóstico ,
fomentar a participación de todos os axentes do
sector e forte orientación á acción.

Modelo? A estructura de xestión da plataforma
deberase conformar como unha organización
funcional que permita un proceso de decisión
eficaz, fluído e á vez controlado polos membros,
e que non xere solapamentos con estructuras
intermedias xa creadas en Galicia.

