
ALMORZOS COOPERATIVOS 
ENCONTROS  DE NETWORKING  DA ECONOMÍA SOCIAL

Un programa que consta de 5 sesións (unha cita mensual) | Desenvólvese en 3 cidades, Vigo, A Coruña, Santiago

DATA 3ª SESIÓN Venres 21de xullo DURACIÓN      2 horas

HORARIO 09:30 – 11:30

LUGAR  CELEBRACIÓN Centro da Rede Eusumo – Universidade de Vigo
Escola Universitaria de Estudos Empresariais. Aula 202
Rúa Conde de Torrecedeira, 105.  Vigo

PERSOA DE CONTACTO Ramón Carmelo Rodríguez  Telf. 986 866 149 ramon@espazo.coop

OBXECTIVOS

-  Reunir  a  entidades  do  Sector  da  Consultoría  e  a  Formación  para  explorar  as  posibilidades  de  colaborar  na
presentación dun proxecto á convocatoria de axudas Poises 2016-2019.
- Coñecer mellor ás cooperativas socias participantes.
- Por en marcha procesos de intercooperación sectorial, neste caso concreto, para presentar proxectos en común en
convocatorias de axudas.

PROGRAMA

09:00 h. Recepción e control de asistencia
09:30 h. Presentación axudas Poises 2018-2019 
10:00 h. “Preparando un proxecto en común para candidatar ás axudas Poises”
- Dinámica de traballo para preparación da candidatura 2018-2019
- Resumo e conclusións
11: 30 h. Peche da sesión de intercooperación.

[ Disporemos dun espazo para O CAFÉ no que continuar as nosas relacións ]

Que é o PROGRAMA POISES ?

- Programa europeo.

- Convocatoria de subvencións dirixida a entidades e empresas da Economía Social (ES) para desenvolver proxectos  vinculados á creación de emprego
e á consolidación e profesionalización do sector da ES, a través de distintas liñas e obxetivos.

- Entidade convocante (organismo intermedio): CEPES  - Confederación Empresarial Española de Economía Social - .

METODOLOXÍA
- As xornadas de networking desenvólvense cunha metodoloxía activa e participativa, que facilita o interese, a atención
e o intercambio entre as persoas asistentes. 
- Desenvolveremos dinámicas de traballo para cumprir os obxetivos da sesión.
-  Trala  realización  do  encontro  enviarase  unha  pequena  enquisa  de avaliación  na  que  tamén  se  recollerán  outras
propostas de intercooperación. Estas teranse en conta para a celebración de seguintes Encontros que terán un contido
máis  específico  en  canto  a  temática,   ben  sexa  sectorial  ou  transversal  segundo  o  interese  das  cooperativas
participantes.

DIRIXIDO A
Cooperativas socias do sector da Consultoría e da Formación. 
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