Política de
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2014 – 2020
Propostas da
Comissão Europeia

Política de
coesão

Estrutura da apresentação

1. Qual é o impacto da política de coesão da UE?
2. A que se devem as alterações propostas pela Comissão para
2014-2020?
3. Quais são as principais alterações?
4. De que forma será atribuído o financiamento?
5. Quando entrarão em vigor as alterações?
6. Onde poderei encontrar mais informações?
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1. Qual é o impacto da Política
de Coesão da UE?

Política de
coesão

A Política de Coesão da UE investe em…
Formação

Apoio
às PME

Eficiência
energética

Energias
renováveis
Transportes
Investigação
e inovação
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Cooperação
entre regiões

2. A que se devem as alterações
propostas pela Comissão
para 2014-2020?

Política de
coesão

Objectivos

Atingir os objectivos da estratégia Europa 2020
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo
Focalização nos resultados
Maximizar o impacto do financiamento da UE
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Proposta de orçamento da UE para 2014-2020
Propostas "ambiciosas mas realistas" apresentadas pela Comissão em
Junho de 2011 para o Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2014-2020

Política de Coesão
Outras políticas

33 % (336 mil milhões de euros)

(agricultura, investigação,
externa, etc.)
63 % (649 mil milhões de euros)
Mecanismo
Interligar a Europa
4 % (40 mil milhões de euros)
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3. Quais são as principais
alterações?

Política de
coesão

Reforçar a eficácia e o desempenho
Focalização nos resultados
• Indicadores, relatórios, monitorização e avaliação comuns e
específicos a programas
Quadro de desempenho para todos os programas
• Metas e objectivos mensuráveis e bem definidos
Reserva de eficiência
• 5 % das dotações nacionais (por Estado-Membro, fundo e categoria
de região)
Condicionalidade ex ante
• Garantir que estão reunidas as condições para um investimento eficaz
Condicionalidade macroeconómica
• Coadunação com a nova governação económica
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Utilização mais coerente dos fundos
disponíveis da UE
Quadro Estratégico
Comum

Contrato de
Parceria

Programas
Operacionais

• Estratégia de investimento abrangente: em linha com os objectivos
da estratégia Europa 2020
• Coerência com os Programas de Reforma Nacionais
• Coordenação: fundos de política de coesão, desenvolvimento rural,
para os assuntos marítimos e as pescas
• Objectivos e indicadores que avaliem o progresso em direcção às
metas da Europa 2020
• Eficácia: introdução de um quadro de desempenho
• Eficiência: reforço da capacidade administrativa, eliminando a
burocracia excessiva
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Concentrar recursos para maximizar o impacto
Concentração de investimentos do FEDER
Eficiência energética
e energias renováveis

Investigação e inovação

Competitividade das PME

6%

60%

20%

Mais desenvolvimento e
regiões em transição

44%

Regiões menos
desenvolvidas

Flexibilidade – as necessidades diferem em função da região
Acordos especiais para regiões ex-convergentes
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4. De que forma serão atribuídos
os fundos?

Política de
coesão

Um sistema justo para todas
as regiões da UE
(simulação da elegibilidade)
PIB per capita*

< 75 % da média da UE

75-90 %

> 90 %

*índice UE27=100

3 categorias
de regiões
Regiões menos desenvolvidas
Regiões em transição
Regiões mais desenvolvidas

© EuroGeographics Association para os limites administrativos
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Canárias





Madeira

Guiana
Reunião
Guadalupe/
Martinica

Açores
Malta

De que forma será atribuído o financiamento?
Regiões menos desenvolvidas/EM

Regiões em transição
500

100
Fundo de Coesão¹
Regiões menos
desenvolvidas

68.7
162.6

80

Regiões em transição

38.9

Regiões mais
desenvolvidas

53.1

Cooperação Territorial
Europeia

11.7

Regiões ultraperiféricas e
áreas com baixa densidade
populacional

Total

90

11,6
%

450
400
350

60

300

50

250

0.9 40

30

68,7
%

150
100

10

50

Verba orçamental
(em %)

307.1

200

336.0 20

¹ Serão atribuídos 10 mil milhões de euros do Fundo de
Coesão ao Mecanismo Interligar a Europa

14

15,8
%

70

0
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Regiões mais desenvolvidas

0

72,4

119,2

População abrangida
(em milhões)

5. Quando entrarão em vigor estas
alterações?

Política de
coesão

Cronograma

5.º Relatório
sobre Coesão
Económica,
Social e
Territorial e
consultas
públicas

Março
2010

Adopção da
Estratégia
Europa 2020
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Nov.
2010

Acordo
sobre o QFP
e adopção do
novo pacote
legislativo

Propostas
para a Política
de Coesão
2014-2020

Junho
2011

Proposta da
Comissão para
um Quadro
Financeiro
Plurianual
(QFP)

Out.
2011

Março
2012

Quadro
Estratégico
Comum

2012 – 2013

2014

Entrada em
vigor e
adopção dos
programas

EU’s Policy towards
the Outermost Regions

Política de
coesão

The Outermost Regions of the EU
• 4 French overseas departments: Martinique,
Guadeloupe, Réunion and Guyane

• 2 French overseas collectivities (since TFEU
came into force): St Martin et St Barthélemy
• 1 Spanish autonomous community : Canarias
• 2 Portuguese autonomous regions : Açores and
Madeira

The Outermost regions (OR) at a glance

• Total population 3,9 million  0,85% of EU’s total population
• Total surface 99.875 km²  2,5% of EU’s total surface
• Distance from capital: 2.000 km (Canarias) to 9.400 km (Réunion)
• Convergence Objective: Réunion, Martinique, Guadeloupe,
Guyane and Açores
•Competitiveness & Employment Objective: Canarias and Madeira

Evolution of the european strategy
towards the OR
• 2004: definition of a global and coherent
approach for the OR according to 3 strategic
axes:
Reduction of the accessibility deficit and other
constraints
Reinforcement of their competitivity
Improve regional integration within their
geographical zone (Action Plan for the Great
Neighbourhood)

Evolution of the European Strategy
towards the OR
• 2007: « Evolution and outcome of the strategy
towards the OR »
– Balance sheet of the strategy application since 2004
– Short term measures to take advantage of the existing
instruments
– Public consultation on four long term issues:
»
»
»
»

→
→
→
→

Climate change
Demographic evolution
Agriculture
Maritime Policy

Evolution of the european strategy
towards the OR
•2008: « The OR : an asset for Europe »
•…a change of paradigme
•Unique geographic

•Renewable energies

•position
•Biodiversity
•Study laboratories for

•Niche products in

•climate change effects

•agriculture

Case Study
RIS3 in the Balearic
Islands

Política de
coesão

Smart Specialization Strategy
in the Balearic Islands

RIS3 in the Balearic Islands

Avda. Zugazarte nº 8
48930 Las Arenas
Bizkaia SPAIN
Tel: + 34 944804095
Fax: + 34 94 4801639
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Smart Policies in the Balearic Islands
15 years of experience…
Regional development policies based on the R&D+I in the Balearic Islands
have been directed towards smart specialization ...
• their search for national and international alliances in order to find the
scientific and technological support needed for the competitiveness of
knowledge-based activities.
• their definition based on governance and participatory processes of several
stakeholders in the regional innovation system and the Balearic society.
• evaluation processes that have allowed continuous learning which has been
applied in the following public policies, creating lifelong learning processes and
adaptation to the needs of the territory.
• prioritization on tourism and related sectors, identifying own and unique
technology domains.

│
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R&D+I policies in the Balearic Islands
The route…
The RITTS has been the basis upon which successive regional strategies
and plans have been defined ...
Innovation Strategy of the
Balearic Islands (RITTS)

I R&D Plan (2001-2004)

I Innovation Plan (2001-2004)
I Innovation actions
INNOBAL XXI (2002-2003)

II Plan for Science, Technology
and Innovation (2005-2008)
II Innovation Actions
SAITUR (2005-2008)

III Plan for Science, Technology
and Innovation (2009-2012)

│
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R&D+I policies in the Balearic Islands
I PIA: INNOBAL XXI. Lessons learned.

XXI INNOBAL highlighted the need to reorientate the regional policy of R&D
towards supporting tourism and related sectors, with the purpose of
strengthening the competitive advantages of the Balearic Islands, on the
basis of a regional innovation system based on effective partnership.

│
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R&D+I policies in the Balearic Islands
Results…
... It has strengthened the regional innovation system and contributed to
economic and social development.
2000-2010 x 1,3
x 3,33

Miles de euros

2000-2010

2000-2010

x 3,74

x 3,16

2000-2010

x 1,24

Miles de euros

Miles de euros

2000-2010

│

x 1,32

número

Miles de euros

2000-2009

Source : Own elaboration. Data compiled from INE and Eurostat.
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Smart Specialization in Balearic Islands
A reality …
Tourism as an engine for the regional development of the Balearic Islands ...

Data of the Balearic tourism
sector

Regional development policies based on the R&D+I have contributed to enhance the
impact of the tourism sector.

43,2%
of GDP

30,3%
of
enploy
ment

81,3%
of
exporta
tions

39,1%
of taxes

Impact of tourism in the Balearic economy and Spain. Data Balearic Islands (2009) and Data Spain (2007).

Indicators

Balearic Islands

Spain

% GDP

43,2%

10,7%

Million of €
% Enployment

11.032
30,3%

111.984,2
12,4%

persons
% Exportations

148.767
81,3%

2.533.080
19,5%

Million of €
% Public expenditure

9.703
11,2%

45.587,8

Million of €
% taxes

644
39,1%

10,4%

Million of €

2.052

9.911

_

Source: Compiled from information available EXCELTUR.
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Smart Specialization in Balearic Islands
A reality…
... Regional development policies based on the R&D+I have contributed to
enhance technology domains on tourism ...

Creative
Industries

ICT

Media

Music

Tourism

Sea
technologies

│

Life
Science

Biohealth and
biotechnology

infyde@infyde.eu
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Smart Specialization in Balearic Islands
A reality…
… That have been materialized in CLUSTERS of companies that develop
Created in 2007.
technologies related to tourism ...
Created in 2007
71 member companies
• Sector
- 160 ICT companies
- 21,000 workers
- 5.6% of GDP in the Balearic Islands
(ICT and Telecommunications)
- Average investment in R&D 11%
of turnover

CLAB

26 member companies
• 12 partners
• Sector:
- 1.06% of GDP
- 65 audiovisual production
companies
- 980 skilled workers

Media

TURISTEC
ICT Tourism
Created in 2007.
• 20 members
- 3 public entities
- 2 research
- 1 cluster
- 2 clusters
- 12 companies based innovative
technological
- Includes companies with greater weight
tourist

Created in 2009.
• 10 entities within
• Investment in R&D 33% of turnover
• 6 projects developing innovative

│
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IDIMAR
Sea
technologies

Balearst
Tourism

IBIZA Music
Cluster
Music

Created in 2008 by 4 public
companies dependent on the Island
Council of Ibiza.
• 85 companies and professionals in
the accession process.

BIOIB
Biohealth and
biotechnology

Source: Data extracted from "10 years of the Science,
Technology and Innovation". Government of the Balearic
Islands. 2009

Created in 2007
• 17 member companies
• 3% of private expenditure on R&D + i
• 12% of private research staff
• 5% of GDP in the Balearic Islands
(Including IB Salut)
• average investment in R&D 60%.
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•Sistema Regional para o
Desenvolvimento da Investigação,
Tecnologia e Inovação (SRDITI)

•Áreas de intervenção estratégicas

Arte, Cultura e Industrias Creativas
Biodiversidade e conservação da natureza
Desenvolvimento regional, economia e turismo

Qualidade alimentar e ambiental

Saúde
Sustentabilidade e gestão de infraestruturas
Tecnologias de informação e comunicação
Energia e alterações climáticas
•Áreas científicas

23 de Outubro, Sala Ursa Menor 1, Madeira
Tecnopolo
9h30 - Abertura - Nuno Jardim Nunes
9h40 - Apresentação Sustentabilidade, Gestão e Manutenção de
Infra-estruturas
(15 minutos apresentação + 5 minutos comentários)
10h00- Apresentação Turismo, Desenvolvimento Regional e Inovação
(15 minutos apresentação + 5 minutos comentários)
10h20- Apresentação Bio-Sustentabilidade
(15 minutos apresentação + 5 minutos comentários)
10h40 - Pausa
10h50- Apresentação Tecnologias de Informação e Comunicação
(15 minutos apresentação + 5 minutos comentários)
11h10- Apresentação Energia, Mobilidade e Alterações Climáticas
(15 minutos apresentação + 5 minutos comentários)
11h30- Apresentação Tecnologia e Inovação Industrial
(15 minutos apresentação + 5 minutos comentários)
11h50- Apresentação Saúde
(15 minutos apresentação + 5 minutos comentários)
12h10 - Considerações finais dos participantes
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Onde poderei encontrar mais informações?

www.ec.europa.eu/inforegio
Follow @EU_Regional no Twitter
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