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Realiza a túa solicitude en:

4.0

4.0



Mellora a competitividade das empresas a través das TIC

SERVIZO

Diagnose das capacidades e aplicacións das solucións Industria 4.0

// Descripción do servizo

OBXECTIVOS

// Fases

RESULTADOS

Coñecer a capacidade da empresa a nivel 
organizativo e tecnolóxico para a implantación 
de solucións tecnolóxicas derivadas da 
Industria 4.0 e identificar as súas necesidades

Acordar e priorizar as necesidades 
organizativas e tecnolóxicas para a 
implantación de solucións da Industria 4.0

Obter un itinerario de implantación de 
solucións tecnolóxicas, que permitirá 
encamiñar á organización cara á Industria 4.0 
de acordo ás súas necesidades reais

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas: 
*As empresas solicitantes do servizo poderán optar á incorporación dun bolseiro para apoiar o desenvolvemento 
do proxecto de mellora.

// Solicitude e contacto

O servizo de diagnose de capacidades e oportunidades para a 
aplicación da industria 4.0 ten un custo total asumido polo 
IGAPE-AMTEGA de 4356 € 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.

Micropemes e 
persoas autónomas
(de 1 a 9 persoas 

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

Tarifa A

150€

Pemes integradas 
nun clúster (de 10 a 

249 persoas 
traballadoras) 

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

Tarifa B

225€

O resto de pemes 
solicitantes (de 10 a 

249 persoas 
traballadoras)

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

Tarifa C

300 €

AXENTE COLABORADOR
O servizo desenvólvese a través de:

Empresa:  Team and Time

Teléfono:  981 978 786

Correo:  gestion@teamandtime.com

4.0

Determinar a situación actual da empresa e as 
necesidades reais da mesma para a 
implantación de solucións tecnolóxicas 
orientadas á industria 4.0

Ampliar os coñecementos sobre a Industria 
4.0 as súas tecnoloxías asociadas e os seus 
beneficios, de maneira tal que a empresa 
entenda e interiorice os conceptos e 
aplicacións da mesma

Titorización
(Bolseiro*)

Peche
(Soporte documental

+ Formación)

Análise
inicial

1ª Formación
(Ferramentas organizativas orientadas á Industria 4.0) 

€
Pago

Diagnose organizativo
(Estructurado por áreas)

2ª Formación
(Ferramentas tecnolóxicas orientadas á Industria 4.0) 

Diagnose tecnolóxica
(Xeral + Aspectos Industria 4.0)

(Identi�cación e
priorización

de necesidades 
organizativas e
tecnolóxicas)

(Elaboración do itinerario
de solucións tecnolóxicas)

(Capacidades + 
Necesidades organizativas e tecnolóxicas +

itinerario de implantación)

Reunións de consenso con Xerencia Documentación de diagnose


