BUTLLETÍ EMPRENEDORIA
Butlletí mensual Núm.9 - Gener 2016.
Si vols emprendre, estigues al dia d'allò que t'interessa per fer realitat el teu projecte:
serveis d'assessories, premis i ajuts, reculls d'experiències, esdeveniments sobre el
tema....

ACTIVITATS, PREMIS i AJUTS
Tens una idea d’emprenedoria social?
Si tens fins a 30 anys i tens una idea o projecte d’emprenedoria social per a
poder canviar el món, aquí tens els Premis SBC TRANSFORMA:
“Emprenedoria social contra l’atur juvenil” als que no tens cap motiu per
a no presentar-te. Dues categories diferenciades us hi esperen.
Fins el 25 de febrer pots presentar la teva candidatura.
+info: www.sbcbarcelona.org/premis-sbc-transforma/

Vols muntar el teu Projecte d'Emprenedoria a la Masia Castellnou de Vallcebre.
Des de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà estant
buscant persones emprenedores que vulguin instal·lar-se a
Vallcebre per a desenvolupar una activitat d’emprenedoria en la
Masia Castellnou. Si ets una persona emprenedora i tens un
projecte d’emprenedoria i vols anar a viure a un entorn rural
aquesta és la teva opció.
+info: www.adbergueda.cat/

Programa Consolida’t.
Si ja ets un empresari individual i vols consolidar la teva activitat la
Generalitat de Catalunya posa en marxa una nova convocatòria del
programa Consolida’t. Aquest programa et permetrà, combinant
assessories individuals i activitats col·lectives, afermar els passos
que ja has fet en el procés en marxa del teu negoci. Aquesta activitat
l’imparteixen diferents entitats col·laboradores de la Generalitat de
Catalunya, per exemple podeu presentar la vostra candidatura per a
participar en el programa que es farà a la Universitat de Barcelona,fins el 29 de gener.
+info: Programa consolida’t

BUTLLETÍ EMPRENEDORIA
Butlletí mensual Núm.7 - Novembre 2015
PREMIS PER A JOVES EMPRENEDORS EN ECONOMIA COOPERATIVA I PER A
PROJECTES DE CIÈNCIES DE LA VIDA
Els premis Manuel Arroyo arriben a la seva IV edició i
presenten diferents categories, de les quals destaquem les
següents:
IV PREMI MANUEL ARROYO PER A JOVES EMPRENEDORS DE L’ECONOMIA COOPERATIVA
II PREMI MANUEL ARROYO D’EMPRENEDORIA EN CIÈNCIES DE LA VIDA.
Si tens un projecte et convidem a participar. Pots presentar la teva candidatura fins el 15 de gener.
+info: Premis Manuel Arroyo

CONCURS DE PROJECTES EMPRENEDORS SECTOR TURISME. (últims dies)
La Fundació Gaspar Espuña ha llençat els premis per a projectes
d’emprenedoria i per empreses de recent constitució que el seu model
de negoci estigui relacionat amb el sector turístic. Aquest premi està
obert a tothom, i té com finalitat fomentar l'esperit emprenedor, la innovació com a estratègia competitiva
de l'empresa turística i la creació d'empreses i serveis en el sector turístic. El dia 7 de gener s’acaba el
termini d’inscripció.
+info www.cett.es/fundacio-gaspar-espuna/html/cat/viconcdejoveempr.html

SABIES QUE ...?
Si ets jove, tens entre 16 i 29 anys i una idea de negoci, pots obtenir un ajut de 9.080,40€ (equivalent
dotze mensualitats del salari mínim) si t’estableixes com a autònom/a. Més informació al nostre servei
d’assessorament.

EXPERIÈNCIES: EDUXARXA
Qui som?

Eduxarxa és una cooperativa especialitzada en la creació de continguts i
experiències educatives.
Què fem?

Desenvolupem projectes de divulgació científica i cultural amb institucions,
empreses, editorials i centres educatius
Contacte: hola@eduxarxa.coop - www.eduxarxa.coop

BUTLLETÍ EMPRENEDORIA
Butlletí mensual Núm.7 - Novembre 2015

RECURSOS
VIVER D’INICIATIVES EMPRESARIALS DE L’ESPAI JOVE LA FONTANA
A qui va adreçat?
A joves de fins a 35 anys amb un projecte empresarial grupal, sobretot de l’àmbit audiovisual, cultural,
social, educatiu i de l’espectacle.
Què s’ofereix?
Un espai equipat on treballar els matins de 10h. a 15h. i un acompanyament i guia constant, tant
individualitzat com conjunt amb la resta de projectes
Què es demana?
Una actitud proactiva i moltes ganes de tirar el projecte endavant
Si estàs interessat, contacta amb direccio@lafontana.org o cmassot@autoocupacio.org

ASSESSORIES PERSONALITZADES
Tens una idea de negoci o un projecte d’autoocupació? Demana una assessoria en Emprenedoria, i
pregunta a un tècnic de Barcelona Activa:
-

Informació sobre els diferents recursos que hi ha a Barcelona per a persones emprenedores,
valorar models de negoci que tingueu el cap i donar suport a les vostres idees.
Us ajudem a desenvolupar el vostre projecte mitjançant el Pla d’Empresa, una eina imprescindible
per valorar la viabilitat del teu projecte i per poder tirar endavant la idea amb qualitat i sentit de
futur.

-

Informació sobre el pla de màrqueting i el pla financer, les diferents formes jurídiques, els tràmits
i tot els passos necessaris per crear la teva empresa.

Amb cita prèvia, pots demanar una assessoria personalitzada en Emprenedoria a:
Dijous 10 a 13 h
CIAJ
C. Sant Oleguer, 6-8
Tel. 934 422 939 / ciaj@bcn.cat

