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Cooperación entre 
servizos de apoio a 
emprendedores 

Sesión 1 



Qué beneficios ten para vos a 
cooperación?  

Texto de Proba 

o Grupo 1: Para o personal tecnico: compartir información, liñas de traballo conxuntas 
(protocolos de traballo),  coñecer as boas prácticas doutras entidades 

o Grupo 2: compartir información, documentacion ou documentos (facilitar traballos para 
completar a informacion que lle faga falta ao resto: non duplicar esforzos e optimizar 
recursos) USUARIOS: + información + recursos + coñecemento da comarca  

o Grupo 3: mellorar a derivación: Ten beneficios polo acceso os recursos, para os tecnicos 
e para os usuarios, mais seguridade ante proxectos máis complexos:  USUARIOS:  co 
tema da derivacion  implica que o usuario está sendo tratado cunha vision transversal: a 
persoa ubica nun so lugar toda a info. e non ten que acudir a varios servizos (exemplo 
Narón). Derivacion a un campo máis espcializado (acceso a servizos especializados).  



Qué beneficios ten para vos a 
cooperación?  

Texto de Proba 

PARA TÉCNICOS: 
• Compartir información, documentos, etc. : non duplicar esforzos e optimizar recursos  
• Coñecer as boas prácticas de outras entidades 
• Mellorar a derivación (se ven un usuario cun perfil discapacitada enviala a Cogami: Máis 

fluxo. Ten beneficios polo acceso os recursos, para os tecnicos e para os usuarios) 
• Non duplicar traballos 
• Liñas de traballo conxuntas  
• Protocolos de traballo 
• Mais seguridade ante proxectos complexos 
• Optimizar recursos 



Qué beneficios ten para vos a 
cooperación?  

Texto de Proba 

PARA USUARIOS: 
• Visión global 
• Transversabilidade (a persoa ubica nun so lugar toda a información e non ten que 

marearse) 
• Acceso a servizos máis especializados (acceso a servizos máis especializados).  
• Mais informacion  
• Mais coñecemento da comarca 
• Mais recursos  



Qué beneficios ten para vos a 
cooperación?  

Texto de Proba 

PARA ENTIDADES: 
• Non infrautilización de recursos  (Infraestructuras e medios humanos)  
• Eliminar competitividade entre institucións: se contamos cun mesmo finzamento, se 

despois se comparte non se debe competir entre as entidades. 
• Posibilidade de abordar proxectos máis complexos e máis grandes  
• Dar máis visibilidade ao que se fai:cursos, eventos… 



Qué obxectivos tedes para este 
proxecto de cooperación?  

Texto de Proba 

o Coñecer unha rede de tecnicos, saber a que se adica cada un e poder dispoñer desa persoa cando 
me faga falta  

o Que saian actividades conxuntas 
o Un documento para a parte politica  cun resumo de todo o tratado neste plan de impulso.  
o Coñecemento do persoal que traballa no campo e realizar actividades conxuntas 
o Actividades conxuntas e coñecer 
o Realizar un mapa de recursos 
o Continuidade na relación e na cooperación  
o Ter unha ferramenta con recursos para poder acceder aos recursos e dar mellor asesoramento  

(mapa de recursos) 
o Cooperacion entre todos e que todos se beneficien. 
o Nichos de mercado que non están representados: estudos en profundidade .  
o Ainda que non se faga nada en concreto, este formato de formación é moi interesante o que se 

aprende do resto de técnicos .  
o Plasmar os resultados en algo concreto 

 

 



E que obxectivos para os obradoiros 
de cooperación?  

Texto de Proba 

o Os mesmos 
o   

 

 



Imaxinade a cooperación perfecta, 
como sería?  

Texto de Proba 

o Un único espazo  similar a Barcelona Activa.   
o Un usuario que sae moi satisfeito, atendido e coas consultas solucionadas.  
o Un usuario cun solo sitio de referencia 
o Entrada dun usuario en calquera entidade, que si o técnico non  pode atendelo, que se poida derivar 

con facilidade a outra entidade. 
o Que o usuario  sae totalmente  informado 
o Que o usuario cando entra e cando sae, non perciba a fragmentacion dos servizos, que o usuario 

sinta que os servizos están unificados 
o Asi como hai falta da integracion fisica, hai que mellorar a visibilidade nas redes sociais. 
o Ter un espacio comun virtual 
o Acercar o servizo ao usuario,  que non se atope perdido.  
o Unificar criterios e informacion  

 

 



Cómo o podemos facer?  
Que cousas tes que poidas compartir? 

Que necesitas que alguén che poida dar? 

Qué accion do día a día podes facer distinto  para que sirva 
para todos? 

 

Texto de Proba 

o  Compartir información e coñecementos: importante que todos participen, que non sexan sempre 
os mesmos quen compartan a información. 

o  Ferramentas para os usuarios, que se poden poñer a disposición dos usuarios na páxina web da 
Mancomunidade: por exemplo modelo do plan de empresa, ferramenta para o plan económico, etc. 

o  Compartir eventos a través da axenda comarcal 
o Novas sobre educación 
o  Compartir enlaces e servizos, teléfonos que sabemos que funcionan ben 
o Incrustar a axenda comarcal no resto de webs das outras entidades 

 



Parrilla das metas  

Texto de Proba 

Teño Non teño 

Quero MANTER CONSEGUIR 

Non quero ELIMINAR EVITAR 



Compromisos antes da sesión 2  

Texto de Proba 

Medida Prioridade Quen se encarga? 

Compartir boletin emprendemento Inma 

Compartir resume axudas Anxela 

Compartir un documento de interese para todos 
no espazo comun 

Todos 

Compartir espazo comun Luis 

Novas sobre educación Emilio 

Listado correos provincia de A coruña Anxela 

Enviar instruccions para acceder ao espazo Paula 

Enviar lista de correos de todos os técnicos que 
van colaborar 

Paula 



Medidas  

Texto de Proba 

Medida Prioridade Quen se encarga? 



Grazas  
paula@implicatum.com 

Texto de Proba 


