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PROXECTO
NORMAINNOVA:

IMPLANTACIÓN E
CERTIFICACIÓN EN
PEMES GALEGAS DE
SISTEMAS DE
XESTIÓN DA I+D+i
(UNE 166002)

CÓMO APUNTARSE?

Para apuntarse ó Proxecto

NORMAINNOVA para a implantación

de Sistemas de Xestión da I+D+i

baseado na Norma UNE 166002 é

necesario remitir un email indicando o

nome, actividade, email e teléfono de

contacto.ó correo tecnico@fegape.org ,

O participante tan só deberá abonar

o 10% do coste do proxecto (1.166,66

euros) que inclúe formación,

implantación e certificación da norma..

Máis información en

www.fegape.org



QUÉ APORTA UNE 166002 ;

• MELLOR XESTIÓN DA I+D+I

• VIXIANCIA TECNOLÓXCA.

• BONIFICACIÓNS FISCAIS

• MELLORA DO POTENCIAL INNOVADOR

• METODOLOXÍA PARA PROXECTOS

• MELLORA CONTINUA. E EFICIENCIA

• AMPLIACIÓN DE MERCADO A NOVOS

PRODUCTOS E TECNOLOXÍAS.

• FOMENTA ACTITUDE INNOVADORA

• XESTIÓN DA PROPIEDADE INDUSTRIAL

• DEFINE PORTFOLIO DE PROXECTOS

NORMA UNE 166002
S IS TEMA S  D E  XE S T IÓN DA I+ D+ I DA CO RDO  NOR MA UN E 1 6 6 00 2

O Proxec to NORMAINNOVA de FEGAPE é

unha in ic iat iva f inanc iada po lo  Programa

INNOEMPRESA do Ins t i tu to Galego de

Promoc ión Económica ( IGAPE) da XUNTA

DE GALICIA que ten por  obxec t i vo  mel lorar

as  capac idades  da  peme ga lega no e ido  da

innovac ión,a t ravés  da  implantac ión da

UNE 166002 como medio  para potenc iar  a

xes t i ón da innovac ión na peme de xei to

cont inuo , procedimenta l izando os

mecanismos de xes t i ón da i nnovac ión,  cun

mínimo cos te (10% do cos te tota l )

O proxec to NORMAINNOVA inc lúe a

formac ión, implantac ión e cer t i f i cac ión dun

s is tema de xes t i ón da innovac ión para 6

pemes con sede en Gal ic ia .

Con es ta acc ión , FEGAPE, apor ta unha

formac ión i n tegra l  que permi t i rá  aos

par t ic i pan tes  acadar  coñecementos   sobre

a UNE 166002,  implanta la e cer t i f i ca la

dando un  sal to cual i ta t ivo impor tante á

hora de potenc iar  a  xes t ión da i nnovac ión

na súa empresa.

A xestión da Innovación:
unha oportunidade para
a expansión da empresa

OS S ISTEMAS DE XESTI ÓN DA I+D+I

APORTAN EFICIENCIA E PROCEDEMENTO

PROXECTO NORMAINNOVA

1. Presentación do Proxecto

Introducción ó sistema de xestión da I+D+i UNE
166002 e o marco normativo.
Correlación entre o sistema de xestión da I+D+i
UNE 166002 e os sistemas de xestión da calidade
ISO 9001, e sistemas de xestión do medio ambiente
ISO 14001.

2. Diagnose das pemes en materia de I+D+i

Cada empresa será visitada por persoal
especializado en xestión da I+D+I para coñecer en
detalle o seu proceso productivo. Analizarase,
asemade, qué outras normas (ISO 9001, ISO
14001, etc.) co obxecto de integrar as normas UNE
166002 no mesmo.

3. Definición da Documentación:

Nesta fase realizarase en tres talleres de traballo,
toda a definición documental dos diferentes
procesos e procedementos que hai que vertebrar
para a implantación da norma UNE 166002 nas
diferentes empresas.

4. Implantación da UNE 166002:

Nesta fase visitarase individualmente cada unha das
empresas para tratar a implantación da norma UNE
166002 xa de xeito personalizado.

5. Auditorías Internas:

Nesta fase realizarase unha auditoría interna, por parte
de persoal especializado totalmente alleo ao proceso
de implantación, dos procesos e procedementos que
implica a norma UNE 166002, o que permitirá avaliar o
desempeño da empresa no eido da I+D+i, e actuar
naqueles eidos nos que este non resulte óptimo

6. Certificación da Norma UNE 166002

Por último, unha entidade externa, acreditada por
ENAC, realizará a auditoría para certificar o
cumprimento dos requisitos da norma, expedindo un
certificado que acreditará o cumprimento da norma
UNE 166002, e, polo tanto, poderá acreditarse no
mercado como empresa innovadora, e que xestiona
a súa I+D+i en base á que é a principal norma de
referencia nese eido.

UNE 166002 MELLORA A
INNOVACIÓN

Mellora da XESTIÓN debido a
procedimentalización da xestión da

innovación e dos proxectos de
innovación das empresas.

Une 166002 AFORRA
CUSTES

– Simplifica procesos e custes
pola previa planificación e selección

dos proxectos .

– Xenera Bonificacións Fiscais
por proxectos e actividades de

Innovación e de I+D+i.

- É integrable coa ISO 9001,
ISO 14001 e OHSAS

18001

UNE 166002 MELLORA A
XESTIÓN E A IMAXE

Aporta unha mellora continua na
xestión da organización en todos

os níveis xerárquicos e
organizativos, a través de

metodoloxías, ferramentas e
actividades de mellora,

proporcionando unha potenciación
da imaxe da empresa de cara aos

clientes, á sociedade e á
administración.


