Promoción de

negocios colaborativos

en base ás TIC´s

Que é a fase de

saída ao mercado?
É o asesoramento técnico especializado a tódalas persoas participantes no
Plan Integral de Agricultura Ecolóxica para
crear empresas no rural vinculadas á agricultura ecolóxica.

Somérxete nas
TIC´s!
Avanza cos novos
tempos!

Por que emprender
coa axuda das TIC´s?
Porque nos últimos anos experimentouse
unha clara tendencia de crecemento do
número de operacións electrónicas que se
realizaron a través de internet.
Por outra banda, as empresas do medio rural
levan a súa xestión técnica e económica con
software especíﬁcos para elas, facilitando o
seu traballo diario.

Para que?
Para ser máis competitivos e lograr a inclusión
de carácter económico, social e territorial en
toda a Unión Europea.

Solicita máis información en:
Teléfono 982 886 349
Horario L-X: 9-14 h. e de 16-19 h.
V: 9-15 h.
www.planintegralagricola.info
piagricultura@deputacionlugo.org

PLAN INTEGRAL PARA O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE NO SECTOR
AGRÍCOLA, GANDEIRO E AGROFORESTAL
Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

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

Provincial

As novas tecnoloxías son
indispensables para o
desenvolvemento e a inclusión
de carácter económico, social e
territorial en toda a Unión
Europea.

As TIC´s
As Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC´s) pódense deﬁnir coma
instrumentos e procesos utilizados para
recuperar,
almacenar,
organizar,
manexar, producir, presentar e intercambiar información por medios electrónicos.
Ou dito doutra forma, as TICs son aquelas
tecnoloxías que permiten transmitir,
procesar e difundir información de maneira instantánea.

Compra e venta on-line
A comercialización de produtos ecolóxicos a
través de Internet é cada vez maior, eliminando as distancias entre o produtor e o cliente.
Hai numerosas páxinas nas que se ofertan
produtos ecolóxicos, tanto recollidos directamente da horta como transformados.Incluso
hai espazos que ofertan terreo ecolóxico certiﬁcado para que todo aquel que o desexe o
poida cultivar.

Recursos que ofrecen as
TIC´s para mellorar a
xestión das empresas no
medio rural

As novas tecnoloxías abren un amplo abanico
de posibilidades que debemos aproveitar para
ser mais competitivos.

Comenza a usar as TIC´s

As novas tecnoloxías son indispensables
para o desenvolvemento e a inclusión de
carácter económico, social e territorial en
toda a Unión Europea.

Actualmente no mercado existen programas
informáticos de xestión técnica e económica
das empresas. Hainos xerais, que permiten
levar a contabilidade, o control de stocks, a
facturación, o persoal, etc., pero tendo en
conta que a maioría das empresas do medio
rural entran na tipoloxía de Pemes e micropemes, para levar a xestión das mesmas é
máis adecuado contar cun software especíﬁco que integre todas as funcións necesarias
para a actividade en cuestión.

A crecente presenza das TIC´s nas cadeas
agroalimentarias tende a xerar automatización e eﬁciencia, xa ben no uso da
maquinaria e equipamento, xa ben no
coñecemento dos campos, para facilitar a
produtividade dos lotes a cultivar.

As empresas de software deseñaron e desenvolveron programas adaptados ás necesidades das granxas de vacún, porcino, cunícola,
avícola, cultivos agrícolas extensivos, horta,
vitícola, explotacións forestais, etc., para
levar a xestión técnica e económica.

Na páxina web www.planintegralagricola.info
tes a túa disposición un FORO!!!
·Coñece emprendedores e empresas do
sector
·Intercambia experiencias e inquedanzas
·Atopa o socio/a que estás buscando
·Ponte ao día nas últimas novidades e técnicas da agricultura ecolóxica
·Plantexa as túas dúbidas para que outros
usuarios che axuden a solventalas
Isto e moito máis no FORO da páxina web.

Entra e somérxete
nas TIC’s.
Non esperes máis!

