PUNTO DE ASESORAMENTO ESPECIALIZADO EN
EMPRENDEMENTO EN ACTIVIDADES MARÍTIMO
PESQUEIRAS E PROGRAMA DE MENTORING
Punto de asesoramento especializado en
emprendemento en actividades marítimo pesqueiras e
Programa de mentoring para proxectos baseados na
economía marítimo pesqueira do territorio.
Atendendo sempre ao ámbito da economía marítimo
pesqueira, o punto dará resposta a calquera consulta
non só relacionada con aspectos tales como
elaboración de plans de empresa, recursos públicos
dispoñibles para por en marcha o negocio, formas
xurídicas e trámites administrativos necesarios para a
constitución, sino tamén e sobre todo, dende o Punto
darase a coñecer aspectos clave para o crecemento
económico local segundo a estratexia do FEMP: o
potencial da diversificación do sector; as posibilidades
de liñas innovadoras que están a xurdir en torno a
valorización dos subprodutos e residuos da pesca; a
acuicultura; sustentabilidade e a introdución progresiva
das TIC. Farase un seguimento personalizado daqueles
proxectos emprendedores cuxo potencial de éxito
requira de soporte e asistencia intensiva na súa fase
inicial: maduración da idea de negocio e busca de
rendibilidade e sustentabilidade do servizo ou produto
en proxecto.

ACCIÓNS FORMATIVAS A IMPARTIR EN ÁMBITOS
VINCULADOS Á XESTIÓN EMPRESARIAL OU
ACCESO Á SOCIEDADE DIXITAL
5 accións formativas a impartir en ámbitos vinculados á
xestión empresarial ou acceso á sociedade dixital.
Organizadas e dirixidas prioritariamente a mulleres e a
poboación menor de 30 anos e mulleres nas temáticas
suxeridas polo Plan de Igualdade de Xénero no Sector
Pesqueiro e Acuícola (2015-2020) e nos eidos amosados
na EDLP Ría de Arousa nos seus obxectivos específicos
1.2 e 2.2:
·1 curso sobre xestión empresarial
·2 cursos sobre acceso á sociedade dixital e uso
das TIC para o desenvolvemento do proxecto
empresarial.
·2 cursos de desenvolvemento de competencias
en proxectos de turismo mariñeiro.

PROGRAMA DE 4 TALLERES DIRIXIDO A MULLERES

Orientados ao emprendemento no sector marítimo
pesqueiro e actividades diversificadas e dirixidos a
mulleres nas temáticas suxeridas polo Plan de
Igualdade de Xénero no Sector Pesqueiro e Acuícola
(2015-2020). As temáticas versarán sobre adopción de
competencias na xestión empresarial, novas
tecnoloxías, talleres de creatividade, etc. Os contidos
dos talleres tratarán de impulsar a igualdade de
oportunidades no acceso, permanencia e promoción no
sector, pondo en valor a relevancia da diversificación
profesional da muller como mecanismo para a súa
empregabilidade.
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o proxecto guías
O Proxecto conxunto Emprendemar presentado polo
Concello xunto coa Cofradia de Pescadores de
Cambados ven de ser seleccionado para ser
subvencionado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
a través dos Grupos de Acción Local do sector Pesqueiro;
tratase dun proxecto plurianual, cun custo de 32.307
Euros.
A estratexia do proxecto vai encamiñada a promover o
crecemento e desenvolvemento económico e social do
territorio, apoiando a diversificación das actividades da
pesca e fomentando, prioritariamente no colectivo de
xoves e mulleres, o emprendemento e a capacitación. As
actuacións contempladas no proxecto aspiran por tanto a
favorecer a cohesión social e á mellora da calidade de
vida do territorio a través do apoio da diversificación e á
creación de emprego, mellorando deste xeito as
posibilidades de atopar novas fontes de ingresos e de
dotar de valor engadido as actividades e produtos locais.
O alto valor dos recursos naturais locais, en termos
paisaxísticos e de biodiversidade, constitúe unha
importante fortaleza estratéxica que non se pode
desaproveitar, para promover o crecemento económico e
a competitividade, tal e como suxire o FEMP no seu
programa operativo 2014-2020. En resposta a tal
situación, o proxecto intervén en este ámbito ao
establecer como primeiro obxectivo específico “Analizar e
avaliar as posibilidades e recursos que ofrece o territorio
local para a diversificación das actividades pesqueira e
acuícolas”.

GUÍA DE RECURSOS PARA A DIVERSIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES PESQUEIRAS E ACUÍCOLAS LOCAIS
A consecución de tal obxectivo farase posible mediante
a elaboración de unha “Guía de recursos para a
diversificación de actividades pesqueiras e acuícolas
locais: ferramentas prácticas para o desenvolvemento
do turismo mariñeiro e outras actividades
complementarias”. Para obter tal guía, o proxecto
levará a cabo unha análise do tecido empresarial e
recursos dispoñibles cos que se permita o
desenvolvemento daquelas actividades
complementarias ou alternativas, segundo as áreas
establecidas polo Plan Estratéxico de Diversificación
Pesqueira e Acuícola (DIVERPES 2013-2020): turismo,
transformación e comercialización, medio ambiente e
ámbito social.
GUÍA PRÁCTICA DE MODELOS DE PLANS DE
NEGOCIO A DESENVOLVER NO SECTOR MARÍTIMO
PESQUEIRO
Guía práctica de modelos de plans de negocio a
desenvolver no sector marítimo pesqueiro.
Tratarase dun manual de consulta, orientado a
emprendedores que desexen explorar a opción do
autoemprego nalgunha das actividades vinculadas ao
sector, servindo como ferramenta práctica sobre os
pasos a dar para por en marcha a actividade.

ESTUDO SOBRE OPORTUNIDADES E RETOS EN
INNOVACIÓN NO SECTOR MARÍTIMO PESQUEIRO
A fin de dar impulso ao crecemento económico local, o
proxecto aposta por fortalecer o emprendemento e a
innovación como vía xeradora de riqueza e
fortalecemento do sector. Así, o proxecto ten previsto a
consecución de tal resultado a través de realización de:
Estudo sobre oportunidades e retos en innovación no
sector marítimo pesqueiro
O estudo desenvolverase atendendo ás prioridades
establecidas pola RIS3 (Estratexia de especialización
intelixente de Galicia) no referente a o reto 1 “Novo
modelo de xestión de recursos naturais e culturais
baseado na innovación”, contemplando así cando
menos, as seguintes liñas de análise: valorización dos
subprodutos e residuos xerada na actividade;
desenvolvemento da acuicultura local; modernización
do sector cara á mellora sustentable; modernización da
actividades a través das TIC.
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