
cando as persoas queren, as empresas poden

Re-acciona

A eficiencia como fórmula de mellora

SERVIZO

Mellora da produción e a cadea loxística

Programa para a mellora da competitividade
das pemes en GaliciaRe-acciona

Programa para a mellora da 
competitividade das pemes en Galicia

Capacitando empresas, creando oportunidades

reacciona.igape.es 

Mellora da produción e a cadea loxística

Realiza a túa solicitude en:



// Accións

// Fases
O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas e comprende aproximadamente unha duración de 2 
meses:

A posta en marcha do servizo pretende alcanzar algún dos seguintes resultados entre outros:

// Solicitude e contacto
O servizo de mellora da produción e cadea loxística ten un custo 
total asumido polo IGAPE de 5999.18 € que se financia mediante 
os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.
A empresa cofinancia co aboamento da súa correspondente tarifa 
unha parte do custo total do servizo.

*As empresas solicitantes do servizo poderán optar á incorporación dun bolseiro para apoiar o desenvolvemento 
do proxecto de mellora.

Micropemes e 
persoas autónomas
(de 1 a 9 persoas 

traballadoras)
(volume de negocio 
ou balance inferior a 
2 millóns de euros)

Tarifa A

990€

Pemes integradas 
nun clúster (de 10 a 

249 persoas 
traballadoras) 

(volume de negocio 
ou balance inferior a 
50 millóns de euros)

Tarifa B

1485€

O resto de pemes 
solicitantes (de 10 a 

249 persoas 
traballadoras)

(volume de negocio 
ou balance inferior a 
50 millóns de euros)

Tarifa C

1980€

A X E N T E  C O L A B O R A D O R
O servizo desenvólvese a través de:

Empresa:  Team And Time

Teléfono:  981 978 786

Correo: gestion@teamandtime.com

Análise Constitución do equipo
(Selección de oportunidades e

de�nición de obxectivos)

€
Pago

Formación grupal
(Facilitar a detección de

oportunidades de mellora)

Formación 
in company

(Facilitar a implantación)

Titorización
(Bolseiro*)

Peche
(Soporte documental

+ Ferramentas)

Formación
�nal

Lanzamento
(Plan de acción)

Deseño e
implantación

A eficiencia como fórmula de mellora

SERVIZO

Mellora da producción e a cadea loxística

// Descripción do servizo

OBXECTIVOS
Competir significa ser eficientes en todos os aspectos da nosa actividade. O servizo pretende dar resposta a un 
gran reto:

MELLORAS CUANTIFICADAS
Identificación e implantación de melloras cuantificadas orientadas á eficiencia e á redución de custos na 
cadea loxística: produción, almacenaxe, operacións etc. MELLORA 

NOS 
TEMPOS

COMPROMISO ELIMINACIÓN 
DE COLOS DE 

BOTELLA

CAPACITACIÓN

AUTOCALIDADEPLANIFICACIÓN E 
PROGRAMACIÓN

MELLORA 
DAS 

CONDICIÓNS

PEDIDO
-

ENTREGA

REDUCIÓN 
DE STOCKS


