


A Universidade da Coruña (UDC) ten entre os seus obxectivos prioritarios 

o desenvolvemento profesional dos membros da comunidade universitaria. 

Como un labor de apoio aos emprendedores e as emprendedoras do seu eido,  

a UDC pon á disposición da comunidade universitaria o seu Viveiro de Empresas 

como un espazo enfocado a fomentar e estender a cultura emprendedora,  

e a facer realidade a creación e consolidación de iniciativas innovadoras.

O espazo do Viveiro de Empresas está á disposición de proxectos empresariais 

ou empresas de recente constitución creadas no marco da actividade científica 

e técnica levada a cabo pola comunidade universitaria: alumnado, persoal 

docente e investigador e persoal de administración e servizos.

Situado no Edificio de Servizos Centrais de Investigación (ESCI),no campus  

da Elviña da UDC, o Viveiro de Empresas dispón de locais cunha superficie  

de 21 m2 cada un, dotados de mobiliario e conexión de datos e voz.

Ademais, os seus ocupantes poden facer uso do resto das instalacións do ESCI, 

como son salas de reunións, salón de actos, aulas de formación, conserxaría, 

área de descanso, aseos e aparcadoiro. 

Quen pode acceder  
ao Viveiro?

Instalacións

LOCAIS DE 21m2

CONEXIÓN 
DE DATOS

CONEXIÓN 
TELEFÓNICA

MOBILIARIO



Asesoramento 

_ Na elaboración do plan de empresa. 

_ Na constitución da empresa. 

_ Na procura de financiamento. 

_ Na xestión empresarial. 

_ Na protección da innovación. 

_ En operacións societarias e mercantís.

Formación e networking 

_ Formación en xestión empresarial grazas  

   á colaboración con distintas entidades. 

_ Fomento das relacións interprofesionais  

   entre as empresas aloxadas no Viveiro. 

Outros 

_ Acceso a Internet e comunicacións telefónicas. 

_ Recepción de visitas e correspondencia. 

_ Domiciliación da empresa. 

_ Mantemento e limpeza do edificio. 

_ Servizo de vixilancia e seguridade.  

Servizos



O acceso ao Viveiro realizarase por 

convocatoria pública no momento en que 

se libere unha praza. A UDC empregará 

todos os medios ao seu alcance para lle 

dar publicidade á devandita convocatoria. 

Como entrar 
no Viveiro?



Máis información

Web: www.udc.es/otri/viveiro 

Correo: otri.viveiro@udc.es

Teléfono: 981 167 173

Dirección: Edificio de Servizos  

Centrais de Investigación 

Universidade da Coruña 

Campus de Elviña, 15071 A Coruña

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación 


