
                                                     
 

  
 
 

 

 

 

 

UNINOVA e o IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica) organizan un INFO 

DAY coa finalidade de dar a coñecer aos emprendedores galegos o Programa 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS (Erasmus para Novos Emprendedores). Así 

mesmo, aproveitaremos a ocasión para informar a todos os asistentes sobre os 

apoios que actualmente ofrece o Igape no eido do Emprendemento. 

Este programa permite que EMPRENDEDORES cun plan de empresa elaborado 

ou cunha PEME xa constituída pero con menos de tres anos de experiencia 

xestionando a súa propia empresa poidan realizar unha estadía formativa de 

entre 1 e 6 meses cun empresario experimentado doutro país da Unión Europea.    

VANTAXES QUE O PROGRAMA OFRECE AOS NOVOS EMPRENDEDORES:  

 Oportunidade única de mellorar a súa experiencia emprendedora. 

 Acceso a unha rede de contactos internacionais. 

 Mellora do coñecemento sobre mercados internacionais. 

 Desenvolvemento de novas oportunidades de negocio e posibilidade 

de encontrar posibles socios estratéxicos. 

 Mellora do coñecemento de linguas estranxeiras. 

 Axuda económica para a estadía (de acordo ao país de acollida) 

 Asistencia e apoio por parte do organismo intermedio (UNINOVA) 

durante todo o proceso. 

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS  

INFO DAY 
 

IGAPE-Complexo Administrativo, San Lázaro s/n 

Santiago de Compostela, martes 24 de abril de 2018, ás 19.00 h 

 

RETRANSMISIÓN EN STREAMING 



                                                     
 

  
 
 

 

 

 

DESTINATARIOS  

 Emprendedores interesados en crear a súa propia empresa. 

 Emprendedores con empresa xa creada pero menos de 3 anos de 

experiencia xestionando o seu propio negocio. 

 

LOCALIZACIÓN, día e hora 

IGAPE-Complexo Administrativo, San Lázaro s/n 

Santiago de Compostela, martes 24 de abril de 2018, ás 19.00 h 

 

ENLACE PARA A CONEXIÓN POR STREAMING 

https://meetings.webex.com/collabs/#/meetings/detail?uuid=MA03FKBGPAJMHC0R32J8APYD

C2-5D7R&rnd=324928.03734&expID=17600  

[Solicitar a Uninova a información de acceso e conexión de audio] 
 

INSCRICIÓNS 

Inscrición gratuíta enviando un correo electrónico indicando o nome do 

participante, un teléfono e un e-mail de contacto a rosamaria.sanchez@usc.es antes 

do 23 de abril de 2018. 

 

MÁIS INFORMACIÓN 

UNINOVA 

Tel. 881 815 596  

Correo electrónico: rosamaria.sanchez@usc.es 

Web: www.uninova.org 
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