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Programa para a mellora da
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Capacitando empresas, creando oportunidades

Programa para a mellora da competitividade
das pemes en Galicia

4.0

SERVIZO

Posta en marcha de solucións
Industria 4.0
Mellora a competitividade das empresas a través das TIC

4.0

Posta en marcha de solucións Industria 4.0
Realiza a túa solicitude en:
reacciona.igape.es

cando as persoas queren, as empresas poden

4.0

SERVIZO

Posta en marcha de solucións Industria 4.0
Mellora a competitividade das empresas a través das TIC

// Descripción do servizo

// Accións

OBXECTIVOS

Desenvolveranse diferentes accións:

RESULTADOS

Apoiar os primeiros pasos da empresa para a
implementación dun proxecto tanxible
vinculado coa Industria 4.0.
Abordar os desafíos específicos que xorden
da aplicación práctica do concepto da
Industria 4.0 á realidade do negocio
Construír capacidades para abordar con éxito
o proxecto definido, e poder afrontar novos
proxectos por si mesma unha vez finalizado o
servizo de acompañamento inicial
Explorar novas oportunidades de negocio
vinculadas ao paradigma da Industria 4.0.

Adquisición de competencias, capacidades e
método para a implantación exitosa de
proxectos orientados á adopción do
paradigma Industria 4.0, a través dun proceso
colaborativo e orientado a obxectivos entre
empresa e consultor

PROBA DE
CONCEPTO E
PROTOTIPOS

Efecto demostrador interno e externo, a partir
da experiencia que ofrece a implantación dun
proxecto concreto e medible, axustado ás
necesidades concretas da empresa, con
resultados cuantificados e tanxibles no curto e
medio prazo

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas:

€
Pago

Análise

Reunión inicial
Revisión diagnose
+
Análise e selección
de solucións

Planificación

Acompañamento

(3-4 semanas)

Definición do
alcance
+
Adopción de
compromisos

Catálogo de
requisitos

Detalle implantación
+
Procedementos e
plan de traballo
+
Custos e financiación

Peche

(10-12 semanas)

Definición do
alcance
+
Adopción de
compromisos

BÚSQUEDA
FINANCIACIÓN

ANÁLISE DE
SOLUCIÓNS DE
MERCADO

Apoio ao
proceso
de
implantación

Seguimento

Formación

Titorización
(Bolseiro*)

Avaliación
+

Recomendacións

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

transformación dixital da túa
empresa, tomando como base
o itinerario definido no

XERACIÓN DE
ESCENARIOS
VIRTUAIS

BÚSQUEDA DE
PARTNERS

INTERMEDIACIÓN
CON PROVEEDORES
TECNOLÓXICOS

REPLANTEAMENTO
DE MODELOS DE
NEGOCIO

diagnóstico achegado.

// Solicitude e contacto
O servizo de acompañamento na posta en marcha de solucións
industria 4.0 ten un custo total asumido polo IGAPE-AMTEGA de
7744 € 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.

Tarifa A

(2 semanas)

DEFINICIÓN
PROXECTO I+D+I

Transformación de procesos, produtos e
servizos que aproveiten todo o potencial que
ofrecen os habilitadores dixitais e unha
sociedade máis conectada, innovando no
modelo de negocio da industria

// Fases

Formación inicial
Presentación
+
Aproximación á
Industria 4.0

Apoiamos o proceso de

1080

€

Micropemes e
persoas autónomas
(de 1 a 9 persoas
traballadoras)
(volume de negocio
ou balance inferior a
2 millóns de euros)

Tarifa B

1620

€

Pemes integradas
nun clúster (de 10 a
249 persoas
traballadoras)
(volume de negocio
ou balance inferior a
50 millóns de euros)

Tarifa C

AXENTE COLABORADOR
O servizo desenvólvese a través de:

2160

€

O resto de pemes
solicitantes (de 10 a
249 persoas
traballadoras)
(volume de negocio
ou balance inferior a
50 millóns de euros)

Empresa: CTIC
Teléfono: 984 291 212
Correo: jose.lama@fundacionctic.org

