PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020
Encaixe PO FEDER Galicia 2014 - 2020 e Actuación CPSO
(Criterios e Procedementos de Selección de Operacións)

INFORMACIÓN
RELACIONADA
Información sobre o PO
FEDER Galicia 20142020

O Programa Operativo componse, principalmente, de eixes prioritarios que
conteñen unha estratexia coherente cos fins comunitarios e as necesidades
detectadas, unha descrición do tipo de accións que levarán a cabo, unha
xustificación da lóxica de intervención segundo os obxectivos específicos
establecidos, unha selección adecuada dos indicadores de produtividade e de
resultados, un plan de financiamento e unha relación das autoridades que
intervirán na xestión e control do programa. O Regulamento (UE) N º 1303/2013
do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de decembro de 2013 establece os
detalles que deben conter os programas operativos 2014-2020. Antes da súa
entrada en vigor, a Comisión Europea debe aprobalos. O Programa Operativo
FEDER Galicia 2014-2020 aprobouse en data 12/02/2015 por Decisión da
Comisión e pode consultarse na sección "Información relacionada" desta páxina.
A Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde desenvolven distintas
operacións dentro do marco dun obxectivo específico que se detalla a
continuación:

Obxectivo
Temático

Prioridade
Obxectivo
de
específico
Investimento

2 "Mellorar o 2.3 "Reforzo
Acceso, Uso das
e Calidade
aplicacións
das
das TIC para
a
Tecnoloxías
da
administración
Información e electrónica, a
da
aprendizaxe
Comunicación" electrónica, a
inclusión
electrónica, a
cultura
electrónica e
a sanidade
electrónica"

2.3.1
"Promover os
servizos
públicos
dixitais, a
alfabetización
dixital, eaprendizaxe,
e-inclusion e
e-saúde"

Categoría de Actuación
Intervención (CPSO)
081
2.3.1.1
"Reforzo dos
"Solucións
servizos
das TIC ó
reto de
públicos
envellecementodixitais:
activo
Sanidade
saudable,
Dixital Integral
servizos e
en Galicia"
aplicacións
de saúde en
liña (incluida
a
ciberasistencia
e a vida
cotidiá polo
entorno)"

9 "Prover a
9.1 "A
9.7.1
inclusión
inversión en
"Inversión en
social e loitar infraestruturas infraestrutura
contra a
sociais e
social e
pobreza e
sanitarias
sanitaria que
calquera
que
contribúa ó
outra forma
desenvolvemento
contribúan ó
de
desenvolvemento
nacional,
rexional e
discriminación"nacional,
rexional e
local, e
local e
reduza as
reduzan as
desigualdades
desigualdades sanitarias e
sanitarias, e transición dos
o fomento da servizos
institucionais
inclusión
social
ós servizos
mediante
locais"
unha mellora
do acceso ós
servizos
sociais e
culturais"

9.7.1.1
"Actuación de
implantación,
adaptación
ou
reorganización
de servizos e
prestacións
sanitarias no
Complexo
Hospitalario
Universitario
de Vigo,
derivadas da
súa
modernización
e da posta en
marcha da
nova
infraestrutura"

4 "Favorecer
o paso a
unha
economía

4.3.1.3
"Medidas
destinadas
ao aforro e

4.3 "O apoio
da eficiencia
enerxética,
da xestión

4.3.1
"Mellorar a
eficiencia
enerxética e

baixa en
carbono en
todos os
sectores"

intelixente da
enerxía e do
uso de
enerxías
renovables
nas
infraestruturas
públicas,
incluídos os
edificios
públicos, e
nas vivendas"

redución de
emisións de
CO2 na
edificación e
nas
infraestruturas
e servizos
públicos"

Organismo intermedio
ES203001 - XUNTA DE GALICIA
Organismo con senda financeira
ES203001 - XUNTA DE GALICIA
Normativa de Referencia
RDC, art. 125.3.b, 125.3g
Rgto. 480/2014, Anexo III, datos do 23 ao 30
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eficiencia
enerxética na
administración
pública
autonómica
no marco do
plan de aforro
e eficiencia
enerxética na
administración
pública 2015 2020"

