Queres formarte no sector

Unha oportunidade
práctica e dinámica

forestal sostible?
Unha
oportunidade
para ti

Cursos de formación (presenciais, a distancia e mixtos).
Visitas prácticas a empresas xa consolidadas do
sector forestal. Experiencia piloto.

Apúntaste ?

Asesoramento persoal se despois queres montar a túa
empresa.

Os lugares, horarios e datas de realización
adaptaranse ás túas necesidades.

Poderás elixir a
opción que
máis se adapte
a ti

Tódolos cursos
teñen prazas limitadas
por rigurosa orde de
inscripción e son
gratuítos!!
Datas de celebración:
durante o 2012 e 2013

Date présa !!

Destinatarios
Desempregados, emprendedores, mozos,
agricultores, estudantes, etc. da provincia
de Lugo (agás os censados no concello de
Lugo porque son destinatarios doutros
programas europeos), interesados en aproveitar unha oportunidade de futuro.

Solicita información e inscríbete en:
Teléfono 982 883 103
(horario 9-14h e de 16-19h)
www.planintegralforestal.info
piforestal@deputacionlugo.org

PLAN INTEGRAL PARA O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE DO SECTOR
AGRÍCOLA, GANDEIRO E AGROFORESTAL
Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional

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

Provincial

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 formar
aos lucenses en actividades sostibles do
sector agrícola, gandeiro e forestal, informando das vantaxes do emprego verde,
asesoramento e creación de autoemprego
colaborativo en ditos sectores.

Unha das actuacións do plan é por tanto a
promoción do aproveitamento forestal
sostible, especialmente na metade norte
da provincia de Lugo.

Lugo

Unha provincia
con múltiples
posibilidades

Actividades
Cursos de formación sobre
o aproveitamento forestal sostible.

Con diferentes contidos e especialidades
do sector forestal sostible.
Varios niveis de formación (principiante
e avanzado).
Presenciais, a distancia ou mixtos para
que elixas a mellor opción.
Visitas prácticas a empresas xa consolidadas do sector forestal.
Experiencia piloto onde se desenvolverá
un caso práctico de produción forestal
integral (planiﬁcación, obxectivos, alcance, posta en marcha e comercialización)

Celebración de xornadas, talleres 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.

Asesoramento personalizado

se
despois queres montar a túa empresa. Se
estás decidido a apostar polo sector forestal
sostible en Lugo, poderás contar cun servizo
de asesoramento continuo.

Acompañarémoste antes, durante e despois da
participación.
Aquí tes a oportunidade para formarte e emprender no camiño forestal.

Coas actividades ofertadas no plan, preténdese impulsar o desenvolvemento económico do sector forestal sostible en Lugo,
poñendo en valor o sector forestal e favorecendo a unión e cooperación dos compoñentes que o integran, facendo ﬁncapé nas
súas fortalezas e oportunidades.

Aprovéitaa!!
Tódalas
actividades son
gratuitas !!

