
O proxecto depoEMPRENDE 2017 da Deputación de Pontevedra é un 

proxecto de fomento da cultura emprendedora no que se imparte formación e asesoramiento 
para a creación de empresas. O obxecto é formar ás persoas partcipantes en creación de 
empresas e no caso de que alguna teña unha idea de negocio, proporcionarlle asesoramento 
para a posta en marcha da empresa. 
 
As accións que se desenvolverán neste proxecto son: 
 
A. Obter formación en: 
•Planificación e iniciativa emprendedora en pequenos negocios e microempresas. (120 h 
presenciais). 
•Formación transversal: igualdade, desenvolvemento sostible, non discriminación e 
ferramentas para o emprendemento (8 h presenciais e 12 h online). 
•Titorías individuais: destinadas a crear unha marca persoal para a inserción por conta allea ou 
un plan de empresa para aquelas persoas que teñan a idea de emprender. (2 h presenciais e 
2h online). 
 
 
B.Mentoring individualizado: 
As persoas que están interesadas en desenvolver unha dea de negocio e queiran poñela en 
práctica, poderán ademais recibir asesoramento e acompañamento individualizado en tódolos 
trámites de posta en marcha do negocio e durante os primeiros pasos do mesmo. 
 
 
A cada un dos participantes que finalicen a fase de formación e mentoring e poñan en marcha 
o seu proxecto, se lles entregará una tablet que lles permita impulsar o lanzamento dixital dos 
seus negocios, así como a súa xestión en calquera momento e lugar. 
 
A formación terá lugar na localidade de BARRO-MEIS: 

 Horario de 9 a 14 horas 

 Lugar de realización: Autoescola CIES 

 Do 06 ata 7 de agosto módulo formativo 

 Do 10 ao 12 de agosto formación transversal presencial 

 Do 10 ao 14 de agosto titorías individuais presencias (2h cada alumno/a) 
                 
Para máis información podes consultar a web 
https://www.depo.gal/web/edepo/depoemprende    
 
Para participar no proxecto podes inscribíndote directamente a través do seguinte enlace 
https://www.depo.gal/depoemprende/formulario     
 
 
Calquera dúbida ponte en contacto no teléfono 986804100 extensión 50854 ou a través do 
correo electrónico depoemprende2017@depo.es  
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