ATENCIÓN

OFICINA DE

¿Quén atende a oficina?

FOMENTO COOPERATIVO
(CEI-NODUS)

Ó cargo da oficina estará un técnico
contratado a través da subvención
outorgada

pola

Consellería

de

Traballo e Benestar (Diección Xeral
de Relacións Laborais-Subdirección
Xeral de Cooperativas e Economía
Social), ORDE do 31 de decembro de
2011 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de
axudas

aos

concellos

e

outras

entidades locais de Galicia para a
realización

de

actividades

de

e

fomento

do

está

situada

nas

promoción
cooperativismo.
A

oficina

instalacións

do

CEI-NODUS

do

Concello de Lugo, Avda. da Coruña,
490,

27003

adxunto)

Lugo

(Ver

plano

CEI-NODUS:
Avda. da Coruña 490
(Antigo Cuartel de Garabolos)
Tlfno.: 982 297 468
Fax: 982 297 475
email:
oficinadefomentocooperativo@cei.lugo.es

A OFICINA DE FOMENTO COOPERATIVO

SERVIZOS

OBXECTIVOS

¿Qué é?

¿Qué ofrece?

¿Qué pretende acadar?

Iniciativa posta en marcha de forma

• Asesoría e acompañamento
proxectos cooperativos.

conxunta polos Concellos de Lugo, O
Corgo, Baralla e Becerreá, a través
dunha

subvención

concedida

pola

de

• Accións formativas e informativas a
promotores.

Consellería de Traballo e Benestar da
Xunta de Galicia (Dirección Xeral de
Relacións Laborais-Subdirección Xeral
de Cooperativas e Economía Social) para
a

realización

promoción

de

actividades

de

e

fomento

do

cooperativismo.

• Elaboración de plans empresariais
cooperativos.
• Seguimento e titorización dos
proxectos cooperativos en xestación.
• Formación e divulgación de fórmulas
cooperativas así como coordinación das
actividades de fomento e promoción.

• Estimular o autoemprego
emprendemento cooperativo.

e

o

• Apoiar a xeración de novos proxectos
cooperativos.
• Crear novas
emprego.

oportunidades

de

• A creación de empresas fomentando
a cultura emprendedora e apoiando a
consolidación das empresas xa
existentes.
• Promover deste xeito o
desenvolvemento económico das zonas
territoriais de actuación.
• Crear riqueza e calidade de vida.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN TERRITORIAL
DA OFICINA

Onde actúa?
O seu ámbito de actuación serán os
Concellos de Lugo, O Corgo, Baralla e
Becerreá e as súas áreas de influencia.

• A creación de redes de
intercooperación no ámbito da economía
social.
• Achegar información e asesoramento
de base cooperativa a desempregados,
cooperativistas, emprendedores e
cidadanía en xeral.

