BASES XERAIS DE ADMISIÓN NA XORNADA “EXPOSICIÓN PLAN DE VIABILIDADE
EMPRESARIAL ADAPTADO Á REALIDADE DOS NOSOS MONTES”

1

PERSOAS DESTINATARIAS

Mulleres vencelladas ao medio rural e secundariamente

calquera persoa interesada no sector

forestal.
2

SOLICITUDES

As solicitudes a esta xornada, segundo o modelo de ficha que se anexa, dirixiranse ao presidente
da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte e presentaranse mediante algún destes medios:
Rexistro da Mancomunidade de Municipios Arousa Norte (Praza de Galicia, 2º andar- Casa do
Concello de Boiro), de luns a venres en horario de 9.00 a 13.30 h.
Por correo electrónico (correo@arousa-norte.es) . Entenderase asinada a ficha no momento
do envío por correo electrónico.
Por correo postal certificado.

Non se admitirán as solicitudes que non teñan cubertos todos os seus apartados.
O prazo para presentar as solicitudes rematará o 4 de xuño de 2013 ás 13.30 horas.
A falsidade ou ocultación de datos esenciais para a selección de participantes dará lugar a
exclusión automática da xornada formativa.
Para calquera dúbida en relación a este programa formativo poden poñerse en contacto coa
Mancomunidade de Municipios no teléfono 981 845 236 ou por correo electrónico (correo@arousanorte.es) .
Para poder asistir como alumno/a deberán de presentar a seguinte documentación xunto coa
solicitude de inscrición ( a documentación debe estar vixente):
a.

Para nacionais: Fotocopia do DNI, pasaporte ou permiso de condución ou no seu
lugar, acreditación de extravío ou subtracción do DNI.

b.

Para estranxeiros: Fotocopia de

NIE, TIE ,pasaporte ou permiso de residencia

que acredite a súa nacionalidade .
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SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

A selección realizarase segundo esta orde de preferencia:

1.

Persoas que realizaron o curso de formación “ curso de aproveitamentos forestais e non
forestais na Serra do Barbanza” (10 puntos)

2.

Mulleres (5 puntos)

3.

Residir en calquera os concellos de Arousa Norte (Riveira, A Pobra do Caramiñal, Rianxo
e Boiro) (3 puntos)

4.

Por orde de inscrición

Antes do inicio da xornada publicarase o listado das persoas inicialmente admitidas no blog de
emprego da Mancomunidade Arousa Norte. ( http://arousanortemprego.wordpress.com)
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REXIMEN DE ASISTENCIA E CERTIFICADOS

A expedición de certificados de aproveitamento supedítase á acreditación dunha presenza mínima
do 80% das horas da xornada.
As persoas admitidas que por calquera circunstancia sobrevida non poidan asistir, deben renunciar
mediante un escrito remitido á Mancomunidade de Municipios Arousa Norte.
As persoas interesadas en recibir un certificado de asistencia solicitarano á Mancomunidade de
Municipios Arousa Norte por correo electrónico (correo@arousa-norte.es) ou por escrito, podéndoo
recoller nas oficinas da Mancomunidade en horario laboral.

ANEXO . XORNADA: “EXPOSICIÓN PLAN DE VIABILIDADE EMPRESARIAL ADAPTADO Á
REALIDADE DOS NOSOS MONTES”

Núm. horas

4h

1

Prazas/ edición

60

Núm. de edicións

1

OBXECTIVOS
Coñecer un plan de viabilidade empresarial adaptado á realidade dos nosos montes.

2

3

CONTIDOS
-

Presentación da cooperativa. Sistema organizativo.

-

Análise interna e externa do proxecto.

-

Produtos e servizos, a súa comercialización.

-

Datos de negocio: investimento, financiamento e previsión de resultados.

-

Conclusións.

PRAZAS

O número de prazas para esta xornada é de 60.
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DATAS, HORARIOS E EDICIÓNS DO CURSO

Núm. de edición

Sede

Auditorio do Concello de Rianxo
1

Autores da Rianxeira, s/n (Parq.
Galicia) - Rianxo

Boiro, 13 de marzo de 2013

Datas/ horario

14 de xuño de 2013
Horario: de 16.00 a 20.00 h

