Colaboramos para
potenciar a túa
empresa
Que é o Plan Verea?

Que Ofrece?

É un programa creado pola Concellaría de
Promoción da Cidade do Concello de
Pontevedra que nace para axudar ás empresas
e as persons emprendedoras nos seus
proxectos empresariais

Asesoramento de febreiro a Maio
para empresas ou proxectos emprendedores

É un proxecto que quere que o entramado
empresarial pontevedrés aumente o seu
potencial e, polo tanto, se desenvolva nun
ecosistema innovador, competitivo e máis
sostible
Algunas das dúbidas ou necesidades que se
poderán traballar son: reformulación da idea de
negocio, mellorar a imaxe dixital, abrir novos
canles de comercialización, analizar os custos,
facer plans de acción estratéxicos, mellorar a
organización interna,...
A clave desde proxecto é o traballo
personalizado para cada necesidade

Un total de 21 horas para cada participante, das
cales 12 serán presenciais (2h por sesión cada
15 días) de asesoramento individualizado por
empresa ou proxecto emprendedor
A metodoloxía é activa participativa,
identificando as problemáticas e oportunidades
de cada empresa e establecendo unha folla de
ruta para cumprir cos obxectivos marcados.
Facer camiño cos participantes
Sesións grupais, talleres e networking.
Distribuídas en 3 sesións mensuais de 3h/por
sesión. O obxectivo é establecer contacto con
outras empresas para crear redes en forma de
colaboradores, clientes ou empresas provedoras.
Integra as habilidades sociais e de comunicación
no aprendizaxe

A quen vai dirixido?

Onde podo inscribirme?

Principalmente a calquera que cumpra con estes
dous perfis:

Poderás inscribirte nestas vías de contacto:

- Empresas ou profesionais consolidados con ganas
de evolucionar nos seus negocios ou mellorar
cousas que os limitan
- Persoas emprendedoras con ideas de negocio
que queren traballar sobre a viabilidade da súa
idea
En definitiva, dirixímonos a persoas con
proxectos ou con empresas adscritas ao
Concello de Pontevedra que teñen iniciativa
para mellorar o seu negocio nun entorno de
talento apoiándose en profesionais con amplia
experiencia

Presencial: Casa da luz.
Teléfono: 986 84 85 52 / 986 84 16 06
Mail: administracion@proxectoiles.es
Web: www.proxectoiles.es
E terás que presentar a seguinte documentación:
- Formulario colgado en web ILES
- Copia DNI /NIE
- Copia do NIF
- Certificado de estar ao corrente de debedas en
Facenda (estatal e autonómica), Seguridade
Social
- Certificado de estar ao corrente de debedas no
Concello de Pontevedra

Canto dura?

Ten custo?

Dura catro meses, de febreiro a maio do 2016.
O periodo de inscripción é no mes de febreiro e
as prazas son limitadas.

O Plan Verea é financiado na súa totalidade pola
Concellaría da Promoción da Cidade, pero sí é
esencial a motivación e a implicación persoal, dous
elementos clave para percorrer o camiño.

Contacto:
Dirección:CasadaLuz
Teléfono:986 84 85 52/986 84 16 06
Mail:administracion@proxectoiles.es

Camiñemos
xuntos

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PLAN VEREA
ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA
DATOS IDENTIFICATIVOS SOLICITANTE
Apelidos:
DNI/ NIE/PASAPORTE:

Nome:

Data de nacemento:

Idade:

Enderezo:

Localidade:

Provincia:
Telefono1:

Código postal:
Telefono2:

Data de inicio da actividade:

Nacionalidade:

Correo electrónico:

DATOS IDENTIFICATIVOS EMPRESA
Empresa ou Proxecto:

Enderezo:

Lugar de nacemento:

CIF/NIF:

Recibe asesoramento noutra entidade:
Código postal:

Nº persoas traballan na empresa:
Localidade:

Describe brevemente a que se adica a túa empresa/Proxecto (actividade, estructura organizativa,
produtos-servizos, grao de madurez, innovación, xestión diaria, …..):

¿En qué te gustaría mellorar a túa empresa/proxecto?:

¿Cómo ves de aquí a un ano a túa empresa/proxecto?:

¿ Por que queres participar no PLAN VEREA e qué esperas alcazar?.

Pontevedra, ____ de __________de 2.01
Asdo: ______________________________________
DOCUMENTACIÓN APORTADA:
DNI/NIE solicitante
NIF empresa
Certificado ou escrito de non ter débedas coa facenda autonomica
Certificado ou escrito de non ter débedas coa facenda estatal
Certificado ou escrito de non ter débedas coa seguridade social
Certificado ou escrito de non ter débedas co Concello de Pontevedra
Outros

D./Dª ________________________________________________________________________
e D.N.I. ou N.I.E. _____________ en representación da empresa ______________________
____________________________________________________________________________
con

NIF

___________________

con

domicilio

______________________________________________________________,

na
nº

rua
_______,

codigo postal _____________ e concello ________________________ provincia de
PONTEVEDRA

EXPON
O Concello de Pontevedra esta por en marcha o PLAN ILES – VEREA iniciando o proceso de
selección dos participantes.

Nas bases do proceso establecese a aportación da documentación imprescindible para
participar no proceso.

DECLARA
Non ser debedor co Concello de Pontevedra, coas facendas públicas (estatal e autonómica), así
como da Seguridade Social

Pontevedra,

Concello de Pontevedra

de

de 201

