Clúster TIC Galicia

O sector TIC en Galicia
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O Clúster TIC Galicia
• Entidade sen ánimo de lucro, creada no ano 2008
• Obxectivo: unir esforzos para aumentar a competitividade, a
innovación e a apertura a novos mercados a través da
cooperación con administracións, empresas e outras
institucións
• Activo en toda a cadea de valor do macro-sector TIC
• Alcance rexional, con contactos nacionais e vocación
internacional
• Novos estatutos aprobados en novembro de 2013 que
permiten una entidade máis flexible e integradora:
– Permítese o acceso dos centros de coñecemento
– Déixase aberta a porta á incorporación de outras entidades de
interese
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Composición Clúster TIC Galicia
• Formado por 93 membros
– 92 empresas (ao redor dun 90% PYMES)
– 1 Colexio Profesional
15144
Fabricación TIC
Comerciais TIC
Telecomunicacións
Actividades Informáticas
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Información dispoñible sobre as empresas do
Clúster TIC Galicia
• A o longo dos últimos meses, realizáronse visitas personalizadas a todas as
empresas socias do Clúster TIC Galicia

• Con estas visitas elaborouse:
– Unha caracterización da composición empresarial do Clúster
– Un catálogo de produtos e servizos ofertados polas empresas
– Un mapa de colaboracións entre empresas
– Un mapa de oficinas internacionais xestionadas polas empresas do sector
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Mapa de oficinas internacionais (distribución)
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Especialización Intelixente Clúster TIC Galicia
• O Clúster TIC Galicia aínda non está especializado
• É necesario identificar novos ámbitos de especialización do Clúster, que poidan
desenvolverse en paralelo coa actividade actual das empresas
• Os procesos de especialización intelixente requiren unha profunda análise
previa do sector para identificar os ámbitos de especialización, así como realizar
accións encamiñadas á reordenación e reasignación de recursos
– Primeiro paso: mapa de produtos do Clúster TIC
– Mapa de recursos de I+D
– Mapa de demanda

• Necesidade de adaptar as políticas e mecanismos de transferencia tecnolóxica
para responder ao modelo de especialización e á concesión de inversión pública
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Edificio da Fundación Empresa Universidade Galega (FEUGA)
R/ Lope Gómez de Marzoa s/n
15705 Campus Vida - Santiago de Compostela
A Coruña

+34 881 939 651
info@clusterticgalicia.com
http://twitter.com/clusterticgal
http://facebook.com/clusterticdegalicia

http://www.linkedin.com/pub/cluster-tic-galicia/50/7aa/a

