
 
ANEXO II 

DESCRICIÓN DOS RETOS  

CÓDIGO DO RETO:                                                                    Col21/11                                                                    

Empresa/Entidade propoñente: Fundación Roberto Rivas 

Actividade económica principal da entidade (código CNAE):   

Educación 

Título do RETO:  Creación dun laboratorio rural dirixido a xente xove 

Contexto y definición do problema ou necesidade:  

A Fundación Roberto Rivas  promove o desenvolvemento sostible das comunidades, 
inclusivo coas  persoas e respectuoso co entorno, e impulsa o emprendemento social 
innovador no medio rural de Galicia. 

Obxectivos do RETO:  

Facer un estudio de viabilidade para a creación dun Rural Lab nas comarcas do interior de 
Galicia que resultar atractiva para as persoas xoves, en especial, para aquelas con espírito 
emprendedor e que agora residen na cidade. 

O obxectivo é establecer que características debería ter ese Rural Lab para incentivar á 
xente nova a acudir a el, participar nas súas iniciativas e utilizalo como plataforma de apoio 
para emprender no rural.  

Para iso sería necesario responder ás seguintes preguntas: 

1. Que características debería ter a proposta de valor do Rural Lab? 

2. Que esperarían atopar ou conseguir do Rural Lab as persoas mozas con espírito 
emprendedor? 

3. Que  clixés ou prexuízos sobre o Rural Lab existen entre a xente nova e sería necesario 
vencer? 

4. Que servizos ou actividades debería ofrecer o Rural Lab? 

5. Que características debería ter o espazo ou local? 

 

Áreas de interese socioeconómico principal do reto. AGROALIMENTACIÓN, 
TECNOLOXIAS DE FABRICACIÓN: AUTOMOCIÓN, AERONÁUTICA, TECNOLOXÍA DA 
INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN, OUTROS 



 
Disciplina universitaria á que se dirixe o reto: ADE, ECONOMÍA, ENXEÑERÍA  

Número máximo de ideas de proxectos a premiar: 1 

Destinatarios: 

- Alumnado  a realizar o seu TFG X 
- Alumnado  a realizar o seu TFM X 
- Alumnado  a realizar a súa tese doutoral  
- Proxecto emprendedor  X 

Tipoloxía dos premios:  

- Outros:  
o Participación nos programas de apoio integral ao emprendemento da 

Fundación (RR_dMentoring y RR_dTerritorio), así como ao resto de 
recursos que la Fundación ofrece para desenvolver proxectos sociais e 
innovadores no rural.   

o O alumnado interesado en dar resposta a este reto poderá ser orientado 
por persoal da Fundación que propón o reto ao longo do 
desenvolvemento do estudo/ traballo. 

o O/a estudante terá a oportunidade de participar no deseño e 
desenvolvemento do Rural Lab, na medida e nos  prazos en que este 
proxecto sexa despregado pola Fundación. 
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