Re-acciona
Re-acciona
Programa para a mellora da
competitividade das pemes en Galicia

Capacitando empresas, creando oportunidades

Programa para a mellora da competitividade
das pemes en Galicia

SERVIZO

Redes de cooperación e de socios
Construir un ecosistema de colaboradores
para ser máis competitivo

Redes de cooperación e de socios
Realiza a túa solicitude en:
reacciona.igape.es

cando as persoas queren, as empresas poden

SERVIZO

Redes de cooperación e de socios

Construir un ecosistema de colaboradores para ser máis competitivo

// Descripción do servizo

// Accións

OBXECTIVOS
En contextos de mercado marcados por unha globalidade e unha competitividade crecentes, as pemes
necesitan satisfacer as súas necesidades de capacidades e recursos por medio da colaboración.

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

+ VALOR

ESTRATEXIA COLABORATIVA
Definición de proxectos colaborativos

+ COMPETITIVIDADE

CONSOLIDACIÓN
Consolidación dos ecosistemas de colaboración

+ FINANCIAMENTO

OPORTUNIDADES
Identificación das oportunidades de mellora da
colaboración

+ VENDAS / MERCADO

PARTNERS
Identificación dos partners máis axeitados

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas:

(Formación para
a capacitación
nas metodoloxías
e ferramentas)

(Diagnóstico inicial
para a identificación
das necesidades )

Consorcio
(Definición e
identificación dos
perfís de socios e
os requirimentos)

(Presentación da estratexia
de aproximación para a
presentación do proxecto)

Un servizo que pretende
optimizar o posicionamento
mediante a transformación do
contorno colaborativo.

NOVOS MERCADOS
Acceso a novos
mercados para
incrementar as vendas

CAPACIDADE FINANCIEIRA
Aumentar a capacidade
financeira

// Solicitude e contacto

Tarifa A

€
Pago

Preparación

COMPETITIVIDADE
Aumentando a
competitividade

VALOR
Desenvolvemento de
propostas de maior
valor

O servizo de redes de cooperación e de socios ten un custo total
asumido polo IGAPE de 4537.50 € 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.

// Fases

Análise
inicial

Un servizo a disposición da empresa para o desenvolvemento das pemes:

Colaboración
(Acompañamento
no proceso)

(Apoio nos procesos
de negociación)

Peche

(Soporte documental
+ Formación)

Titorización
(Bolseiro*)

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

477

€

Micropemes e persoas
autónomas
(nº total de empregados
ou socios traballadores
non inferior a 3)
(volume de negocio ou
balance inferior a 2
millóns de euros)

Tarifa B

715

€

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

Tarifa C

953

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

€

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

Empresa: I Nova Consultores en
Excelencia e Innovación Estratégica
Teléfono: 986 227 135
Correo: c.pineiro@inovalabs.es

