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Programa para a mellora da competitividade
das pemes en Galicia

Programa para a mellora da
competitividade das pemes en Galicia

Capacitando empresas, creando oportunidades
TIC

TIC

SERVIZO

Aplicación de solucións dixitais para a
mellora da xestión
Mellora a competitividade das empresas a través das TIC

Aplicación de solucións dixitais
para a mellora da xestión
Realiza a túa solicitude en:
reacciona.igape.es

cando as persoas queren, as empresas poden

TIC

SERVIZO

Aplicación de solucións dixitais para a mellora da xestión
Mellora a competitividade das empresas a través das TIC

// Descripción do servizo

// Accións

OBXECTIVOS
Definición dun Plan Operativo
implantación de solucións dixitais

RESULTADOS
para

a

Implantación das medidas máis relevantes
con ferramentas concretas

Desenvolveranse diferentes accións:

Adopción de Solucións

Tratamento intelixente dos nosos clientes

Dixitais innovadoras para a

Adopción de solucións axeitadas

mellora da xestión
Adaptarnos rapido ao crecemento

Apoio na xestión do cambio
Incremento do control e seguemento do
produto

Elaboración Dun Plan
Operativo Para A
Implantación De
Solucións Dixitais

Definición Plan De
Acción

empresarial.

AXENTES COLABORADORES

Almacenamento seguro dos datos
Aumento da mobilidade

O servizo desenvólvese a través de:
Implantación De
Solucións

Capacitación E
Sensibilización

Mellora da eficiencia
Reducción de custos
Reducción de duplicidades

// Fases
O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas:

O servizo de asistencia para a adopción de solucións dixitais
innovadoras para a mellora da xestión empresarial ten un custo
total asumido polo IGAPE-AMTEGA de 7631,71 € 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

1080

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

Empresa: IMATIA
Teléfono: 986 342 774
Correo: david.goyanes@imatia.com

// Solicitude e contacto

€

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

Empresa: Grupo TECOPY
Teléfono: 983 140 650
Correo: monicacitores@grupotecopy.es

2160

€

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

Empresa: Conpas
Teléfono: 982 049 119
Correo: pasaro@conpas.net

