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QUe CAL SABER?

QUe S’HA DE FER PER
PODER INSCRIURE’S?
Per formalitzar la preinscripció cal omplir el formulari de sol·licitud de forma online:

FORMULARI DE SOL·LICITUD
Un cop enviat el formulari de preinscripció,
l’Àrea d’Activació Econòmica valorarà la
seva empresa i li confirmarà la seva plaça
definitiva per tal de participar en el programa,
atès que el nombre d’empreses a assessorar
és limitat.

Lloc dels assessoraments
Viver d’empreses i Centre de Negocis Baix Ebre
Innova (Camarles)

Horari
A concretar amb cada empresa

Programa
d’assessorament
integral per a
microempreses
i Pimes

Data prevista d’inici
Segona quinzena de juny del 2019

Suport professional i individualitzat a microempreses, autònoms i pimes
del territori per facilitar la consolidació i l’impuls del negoci.

Organitza:

Amb el suport de:

____
Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

_baixebreavant.cat

QUe eS L’ASSESSORAMENT
INTEGRAL PER A
MICROEMPRESES I PIMES?
És un suport professional e individualitzat per a
microempreses, autònoms i pimes del territori per
facilitar la consolidació i l’impuls del seu negoci,
fent-lo més competitiu i professional.

QUINES EMPRESES SE’N
PODEN BENEFICIAR?
Aquelles microempreses, autònoms i pimes:
Amb un mínim de 2 anys d’activitat.
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QUe OFERIM?
En aquest programa oferim sessions individuals
d’assessorament segons les necessitats i la situació de cada empresa, seguint 3 fases:

Diagnosi
Anàlisi de la situació de l’empresa per detectar
les necessitats i les mancances a nivell de gestió,
competitivitat i consolidació.

Acompanyament personalitzat
En funció de la diagnosi es realitzaran diverses
sessions d’assessorament personalitzat per tal
de resoldre els principals problemes detectats.

Amb no més de 25 treballadors.
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Amb una facturació no superior a 5M euros.
Disposades a implementar actuacions per
generar ocupació.
Amb necessitats específiques de professionalització del seu negoci, ja sigui perquè tenen
necessitats de creixement o diversificació o
perquè presentin signes d’estancament econòmic.
Que manifestin la seva implicació i compromís d’assistència a totes les sessions d’acompanyament que inclou el programa.

Planificacioó
S’elaborarà una proposta de pla d’acció amb recomanacions d’actuacions específiques a executar per tal d’assolir els objectius plantejats a
mig/llarg termini. Aquesta proposta pretén ser un
guió de les accions a desenvolupar per part de
cada empresa.
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