
                                                                        

1 

 

 

 

BASES DO CONCURSO DE PROXECTOS COOPERATIVISTAS NO SECTOR DO 

MARKETING DIXITAL 

A Fundación Paideia Galiza, (no sucesivo: a Organización) no marco do Convenio de 
Colaboración firmado coa Excma. Deputación Provincial de A Coruña, convoca o 
CONCURSO de PROXECTOS COOPERATIVISTAS no sector do MARKETING DIXITAL (no 
sucesivo: o Concurso) coa finalidade de contribuir a empregabilidade de mozos a través de 
modelos de traballo cooperativo. 

 

O CONCURSO rexerase polas seguintes BASES: 

 

1. PARTICIPANTES:  
 

Poderán ser participantes os proxectos cooperativistas cuxos integrantes sexan mozos de 
entre 18 anos e 29 anos de idade que, ademáis, formen parte do alumnado do programa 
formativo Marketing Dixital, empregabilidade e cooperativismo organizado pola Escola de 
Organización Industrial (EOI) en colaboración coa Fundación Paideia. 
 
REQUSITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

 O proxecto cooperativista deberá circunscribirse ao sector do Marketing 

Dixital. 

 O proxecto cooperativista deberá presentarse conforme ao establecido nas 

bases. De non ser así, quedará descalificado. 

 A Cooperativa a constituir deberá estar integrada como mínimo por 3 

cooperativistas e ata un máximo de 5. Todos eles serán alumnos do programa 

formativo en Marketing Dixital e Cooperativismo da EOI. 

 A voluntade por parte dos 3-5 integrantes en constituir unha Cooperativa 

adicada ao Marketing Dixital deberá manifestarse expresamente. 

 

A participación neste concurso supón a enteira aceptación incondicional das presentes 
bases e condicións, así como a sumisión expresa dos participantes aos criterios e decisión 
interpretativas que das mesmas realice a Organización.  

 

2. INSCRICIÓN E PRESENTACIÓN DE PROXECTOS: 
 

Os interesados en participar no concurso deberán cubrir e enviar “on line” un 
FORMULARIO DE INSCRICIÓN. Cada grupo participante poderá presentar unha única 
solicitude. 
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 O PLAZO para presentar a solicitude de inscrición para participar no Concurso será 
dende o 17 de novembro ata as 12:00 p.m do 17 de decembro de 2021 (hora do 
servidor). 

 

No Formulario de inscrición expresarase: 

- O número de integrantes do proxecto cooperativista. 

- Datos de cada un dos integrantes (nome, apelidos, DNI, correo electrónico). 

- Exposición de forma breve e resumida da idea do proxecto cooperativista e 
actividade que se quere poñer en marcha. 

 

Solo estará permitido o cambio de integrantes por causa de forza maior debidamente 
xustificada. En calquera caso, os integrantes deberán ser sempre alumnos do Programa 
formativo en Marketing Dixital e cooperativismo. 
 

Non será aceptada ninguna inscrición enviada fora do prazo. 
 

 Aqueles que se inscriban no Concurso, deberán presentar unha MEMORIA 
dos seus proxectos empresariais cooperativos para optar ao premio, no prazo 
comprendido dende o 20 de decembro ata as 12:00 p.m. do 10 de xaneiro de 2022 
(hora do servidor). 
 

Aquelas persoas que non aporten esta documentación no prazo indicado quedarán 
descartadas do concurso. 
 
A MEMORIA deberá conter en todo caso a seguinte información: 
 

1. Presentación do Proxecto: objetivo definido da actividade a desenrolar pola 
Cooperativa, especificando o contido en Marketing Dixital. 

2. Presentación do Equipo promotor: integrantes da Cooperativa: min.3, máx.5 
persoas (perfís profesionais/ CV/ qué funcións ou tarefas desenrolará na 
Cooperativa).  

3. Deseño do Modelo de Negocio. 

4. Planificación, que contendrá: resumo executivo, presentación no Evento ou 
Demoday, Lean Marketing e plan financieiro. 

 

No caso de que algún equipo promotor tivese interese en estar conformado por máis de 5 
integrantes (alumnos do curso), poderá facelo constar na Memoria. Si ben, este feito non 
tendrá efectos na cuantía do premio, poderá valorarse polo Xurado. 

 

3. DESENVOLVEMENTO DO CONCURSO: 
 

A selección dos premiados no concurso levarase a cabo do seguinte xeito: 
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 FASE PREVIA: VALORACIÓN DAS MEMORIAS DOS PROXECTOS 

Unha vez recibidas as memorias dos proxectos, serán valoradas polo Xurado. 
 
O Xurado emitirá unha proposta de valoración sobre os proxectos presentados tendo en 
conta: 

1. Impacto do capital (recursos humanos e económicos) na viabilidade empresarial do 

proxecto: desenvolvemento do produto/servizo e modelo de negocio a medio 

prazo. 

2. Viabilidade económica do proxecto a medio prazo e sostenibilidade. 

3. Equipo promotor do proxecto: organización interna do equipo (capacidades do 

grupo, reparto de funcións). 

4. Estudo de mercado, identificación de potenciais clientes, planificación en relación 

a captación e/ou fidelización dos mesmos. 

5. Relación co entorno onde se desenvolve/impacto social. 

Así mesmo, e de conformidade cos términos nos que se desenvolve a colaboración coa 
Deputación Provincial de A Coruña, tenderanse presentes os seguintes criterios: 
 

- Desenvolvemento e interacción dos contidos do programa formativo. 

- Aplicación do modelo de Cooperativa no sector do Marketing Dixital. 

- Viabilidade e proxeción do Plan de empresa. 

- Adecuación dos obxectivos do proxecto as políticas do Ministerio de Traballo, 

Migracións e Seguridade Social no fomento do traballo autónomo da economía 

social e da responsabilidade social de empresas. 

 

As valoracións do Xurado reflectaranse nun Acta. 
 

 FASE DE EXPOSICIÓN DO PROXECTO: EVENTO 

 

O día 14 de xaneiro de 2022 celebrarase un Evento (aberto ao público) no que os 
participantes deberán expoñer e presentar o seu proxecto. 

Salvo causa xustificada, tódolos integrantes do proxecto cooperativista deberán estar 
presentes e participar, con independencia de que se designe un portavoz entre eles, para 
realizar a exposición.  
 

Finalizadas as exposicións de tódolos proxectos, o Xurado reunirase para deliberar, tendo 
en conta a Valoración Previa e a Exposición do Proxecto. 
 

Trala deliberación, o Xurado seleccionará os 2 proxectos gañadores e fará pública a súa 
decisión. Ademáis, o Xurado dispondrá dunha lista de reserva por orden de puntuación. 
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O Xurado levantará acta da sesión deliberativa e publicará a resolución final sobre os 
gañadores do concurso na web o mesmo día. 

  

4. PREMIOS:  
 

A concesión dos premios previstos nesta convocatoria realizarase con cargo ao convenio 
suscrito entre a Fundación Paideia Galiza e a Deputación de A Coruña. 

Os premios consistirán dunha dotación económica que tendrá por finalidade a creación e 
constitución da Cooperativa e a xeración de emprego dos seus integrantes. 

O Xurado, a vista dos proxectos presentados poderá decidir que se declaren os premios 
desertos ou que, en función dos integrantes que conformen as Cooperativas (nº de 
cooperativistas), os premios sexan 3 en lugar de 2.  

Asi mesmo, en caso de que calquera dos gañadores desista do premio; existirá unha lista 
de suplentes elaborada polo Xurado conforme as súas valoracións. 

 

CUANTÍA DOS PREMIOS 

A dotación máxima para a concesión dos premios será de 120.000€. 

A cuantía de cada premio ascenderá a un máximo de 60.000€ brutos para cada unha das 
Cooperativas. A cuantía determinarase en función do nº de integrantes/cooperativistas 
(mínimo 3 e máximo 5). Solo poderá otorgarse un 3º premio no caso de haber remanente, 
ata alcanzar a cuantía máxima da dotación. 

Nº COOPERATIVISTAS 
IMPORTE PREMIO BRUTO / 
COOPERATIVA 

3 50.000 € 

4 55.000 € 

5 60.000 € 

 
O otorgamento dos premios establecidos neste Concurso conleva a obriga para os 
gañadores de constituir unha Cooperativa (sen especificar o seu tipo: ordinaria, xuvenil, 
etc) 
 
A cuantía do premio deberá destinarse a cubrir os gastos iniciales derivados da posta en 
marcha da Cooperativa, tales como: constitución e rexistro da Cooperativa, altas en 
Seguridade Social dos cooperativistas e desenvolvemento inicial das actividades 
proxectadas. 
 
PAGAMENTO 

 
Será condición necesaria para obter os premios que os gañadores acepten expresamente 
o premio mediante unha declaración de aceptación. 
 
Por outro lado, o responsable de cada proxecto premiado ou persoa nomeada polos seus 
integrantes como representante da Cooperativa, deberá presentar a solicitude de 
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pagamento do premio (segundo modelo) comunicando o CIF provisional da Cooperativa, 
e o número de Conta Bancaria da Cooperativa na que queira que se faga efectivo o premio. 
 
O premio farase efectivo en dous ou tres PAGAMENTOS: 
 

 O primeiro pagamento, realizarase a modo de anticipo sempre que sexa 

solicitado e destinarase a cubrir gastos de inicio e previos a constitución. 

Poderá ser por un importe de ata 4.000€ brutos (no caso de Cooperativa 

ordinaria) e 900€ (no caso de Cooperativa xuvenil). Poderá solicitarse un 

importe maior ao previsto en concepto de anticipo, sempre e cando se 

xustifiquen os gastos de inicio nos que se incurra. Recibida a solicitude e a 

vista da xustificación, a Organzación resolverá sobre o importe do anticipo.  

DOCUMENTACIÓN a presentar: 
 

1. Solicitude de pagamento do anticipo. 

2. Memoria das xestións realizadas para a posta en funcionamento do proxecto 

(adxuntarase o Acta da asamblea constituinte cos datos dos cooperativistas e a 

Certificación negativa de denominación do REXISTRO DE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS).  

3. CIF provisional da Cooperativa. 

4. Nº de conta bancaria a nome da cooperativa. 

 
 

 O segundo pago ou pago principal, correspondente ao 75% do premio, 

realizarase unha vez acreditada a constitución da Cooperativa.  

 
DOCUMENTACIÓN a presentar: 
 

1. Solicitude de pagamento. 

2. Memoria actualizada das xestións realizadas para a posta en marcha do proxecto. 

3. Escritura de Constitución e inscrición no Rexistro de Cooperativas, no caso de 

Cooperativa ordinaria. No caso de Cooperativa xuvenil, aportaranse os Estatutos 

previamente cualificados e a acreditación da inscrición da Cooperativa no Rexistro. 

4. CIF definitivo da Cooperativa. 

5. Altas na Seguridade Social dos cooperativistas. 

6. Alta no Imposto de Actividades Económicas comunicando o inicio da actividade. 

7. Unha vez recibido o pagamento do premio, deberá presentarse unha declaración 

firmada do representante da cooperativa conforme recibiu o importe do 75% do 

premio e xustificante bancario. 

No caso de recibir un primeiro pagamento (anticipo) a cantidade descontarase do 75%. 

 

 O terceiro pagamento final correspondente ao 25% restante do premio, 

realizarase en xunio de 2022. 
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DOCUMENTACIÓN a presentar: 
 

1. Solicitude de pagamento. 

2. Breve Memoria das actividades levadas a cabo pola Cooperativa dende a 

constitución e actividades previstas para 2022. 

3. Unha vez recibido o pagamento do premio, deberá presentar unha declaración 

firmada do representante da Cooperativa conforme recibiu a totalidade do premio 

e xustificante bancario.  

A Organización resérvase o dereito de solicitar máis información ou documentación aos 
premiados no caso de ser necesario para garantir o cumprimento do destino dos premios. 
 

5. COMPATIBILIDADE: 
 
Estes premios serán compatibles con calquera outro premio, subvención ou axuda 
coa mesma finalidade, especialmente coa creación de Cooperativas. 

 

6. XURADO:  

 
O Xurado quedará constituido unha vez iniciado o proceso de inscrición.  
O Xurado estará integrado polos seguintes membros: 
 
a) 1 representante da Deputación Provincial de A Coruña ou persoa quen designe. 
b) 1 representante da Fundación Paideia, ou persoa a quen designe, que exercerá 

de Secretario/a. 
c) 1 persoa nomeada pola Escola de Organización Industrial (EOI). 
d) 1 persoa nomeada pola consultora E&Y (Ernst and Young). 
e) 1 persoa nomeada por unha Entidade que represente ao sector do 

cooperativismo en Galiza. 

No caso de que un membro do Xurado non puidese estar presente nalgunha das fases 
do concurso poderá delegar noutra persoa nomeada por ou vinculada a entidade que 
representa. 
 
Os nomes dos integrantes do Xurado e a persoa que actuatrá como presidente 
faranse públicos na fase de inscrición na web https://www.paideia.es/formacion-
marketing-dixital/ 
 
En tódalas funcións que ten encomendadas, o Xurado reunirase en privado ao 
finalizar tódalas súas labores. Actuará en pleno, e será necesaria a asistencia de 
tódolos seus membros. As súas deliberacións serán secretas e deberán redactarse 
nun acta, firmado por el/la Secretario/a co visto bo do/da Presidente/a. 
 
Ademáis da selección dos premiados, o Xurado elaborará unha listaxe de suplentes, 
en orden de preferencia, para o caso de desestimento por algún dos gañadores. 
 
 

https://www.paideia.es/formacion-marketing-dixital/
https://www.paideia.es/formacion-marketing-dixital/
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7. RÉXIME DE RESPONSABILIDADE: 
 

A Organización non se fará responsable das pérdidas ou irregularidades que podan 
producirse no envío de información, ocasionados por interferencias na 
comunicación ou por calquera outro erro ou omisión derivados de problemas nas 
telecomunicacións, ou calquera causa non imputable a Organización. 
 
A Organización tampouco farase responsable dos daños e prexuizos de calquera 
natureza que podan deberse a falta temporal de disponibilidade do sistema de 
inscrición no concurso. 

 

8. PROTECCIÓN DE DATOS:  
 
Os participantes que sexan premiados aceptan e autorizan a que os seus nomes e 
premios obtidos podan aparecer mencionados na páxina web da entidade 
organizadora, da Deputación Provincial de A Coruña e da Escola de Organización 
Industrial (EOI) ou en calquer outro soporte comercial, publicitario ou medio de 
comunicación que poda empregarse a fin de informar e facer público o resultado da 
convocatoria. 
 
Así mesmo, os gañadores dos premios, ao recibilos e aceptalos, comprométense a, 
no caso de que así fora requerido pola Organización, a ceder e facilitar unha imaxe 
persoal e/ou que se lles realice unha ou varias fotografías co fin único de dar 
publicidade a este Concurso. 
 
Informarase aos participantes de que os datos persoais obtidos no marco da 
presente convocatoria serán tratados pola Fundación Paideia Galiza conforme a 
normativa de protección de datos e, particularmente, de acordo ao disposto no 
Reglamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril. 
 
Os datos serán tratados para a xestión administrativa e comercial da convocatoria, 
durante o tempo que dure a relación establecida coa entidade ou ata que os 
participantes exerzan os seus dereitos de baixa ou supresión.  Como usuarios 
poderán en calquer momento exercer de balde os dereitos de acceso, retificación ou 
supresión, limitación do seu tratamento, oposición ao mesmo, así como a 
portabilidade dos seus datos, dirixíndose a Fundacion Paideia Galiza coa referencia 
“CONCURSO COOPERATIVAS MARKETING DIXITAL” (CIF G-15798655, con domicilio 
na Plaza de María Pita, 17, 15001 A Coruña, teléfono 981 22 39 27, número de fax 
981 22 46 59 e correo electrónico lopd@paideia.com). A estes efectos o interesado 
deberá identificarse mediante aportación dunha fotocopia do seu DNI. 

 

9. OUTROS: 
 
A Organización resérvase o dereito a modificar as Bases do concurso en calquera 
momento, inclusive poderá chegar a anulalo ou deixalo sen efecto sempre que 
concurra causa xustificada, en todo caso comprometiéndose a publicalo pola mesma 
vía que esta convocatoria. 

mailto:lopd@paideia.com
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Corresponderá a Organización a interpretación destas Bases, así como a resolución 
de calquera dúbida ou consulta que acontecese durante o proceso. 
 
A Organización non asumirá ningún tipo de gasto adicional que os estrictamente 
derivados do premio que se concede nos términos recollidos nestas bases. 
 


