
PLAN INTEGRAL PARA O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DO SECTOR 
AGRÍCOLA, GANDEIRO E AGROFORESTAL

Solicita información e inscríbete en:

          Teléfono: 982630007                       
(horario 9-14h e de 16-19h)

www.planintegralgandeiro.info
pigandeiro@deputacionlugo.org

Charlas informativas e campañas en feiras gandeiras

Cursos de formación teórica e práctica e experiencia 
piloto 

Asesoramento contínuo e personalizado, se queres 
montar a túa empresa 

Tódalas accións son gratuítas.
Os lugares, horarios e datas de realización 
adaptaranse ás túas necesidades, xa que 
haberá cursos en diversas comarcas.

Mozos, desempregados, estudantes, 
emprendedores, gandeiros, etc. da 
provincia de Lugo (agás os censados no 
Concello de Lugo), interesados en 
aproveitar unha oportunidade de futuro.

Tódolos cursos 
teñen prazas 

limitadas e son 
gratuítos!!

Datas de celebración:
durante o 2013.

Admisión por rigurosa 
orde de inscrición.

Date présa !!

Unha oportunidade 
práctica e dinámica

Destinatarios

Poderás elixir a 
opción que 

máis se adapte 
a ti

Unión Europea

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

“Una manera de hacer Europa”
Cofinanciado en un 80%

Provincial

Queres formarte no sector 
da gandería ecolóxica?

Unha 
oportunidade

para ti.
Apúntaste?



O Plan integral para o 
desenvolvemento sostible do 
sector agrícola, gandeiro e 
agroforestal,  enmarcado no proxecto 
LugO2 Provincial da Deputación de Lugo, 
ten como obxectivo promocionar e 
fomentar actividades sostibles do sector 
agrogandeiro impulsando a creación de 
empresas ecolóxicas de tipo colaborativo.

No sector gandeiro, trátase de fomentar a 
creación de explotacións ecolóxicas 
colaborativas (compostas por máis dun 
emprendedor), mediante a  formación e 
asesoramento na realización do seu plan 
de negocio e marketing e na súa xestión 
técnica-económica, tanto da explotación 
como da comercialización dos productos 
ecolóxicos.

Charlas e campañas en feiras, 
onde te informaremos de tódalas 
posibilidades que che ofrece o plan integral 
e onde che explicaremos as características 
da formación e do asesoramento

Unha provincia 
con múltiples 
posibilidades

Lugo

Actividades

Cursos de formación
en gandería ecolóxica

Aprovéitaa!!

Tódalas 
actividades son 

gratuítas !!

Asesoramento contínuo
• Información das vantaxes do plan

• Información das características da formación: 
datas e lugares dos cursos 

• Asesoramento na constitución e xestión de 
ganderías ecolóxicas

• Asesoramento na creación de redes de 
emprendedores

• Asesoramento e acompañamemento na 
realización do plan de negocio e marketing 

• Asesoramento e acompañamemento dos 
asistentes en cada un dos requerimentos 
necesarios para crear a empresa

• Asesoramento na xestión técnica-económica 
da explotación ecolóxica.

• Axuda na xestión do plan de comercialización 
dos productos ecolóxicos

Teórica e práctica

Carácter mixto (presencial e a distancia)

Experiencia piloto: caso práctico

Diferentes contidos e especialidades na gandería 
ecolóxica

 


