Si vols emprendre,
nosaltrEES t’acompanyem

SERVEI D’EMPRENEDORIA
I ECONOMIA SOCIAL
CATÀLEG DE SERVEIS

Servei d’Emprenedoria i Economia Social

VOLS EMPRENDRE?
Al Servei d’Emprenedoria i Economia Social de
l’Ajuntament de Terrassa t’acompanyem en tot
el procés per emprendre de manera individual
o col·lectiva, des de la idea inicial fins a la creació del projecte final.

Coneix els serveis que oferim
a les persones emprenedores
i projectes d’economia social i
solidària:

ET CAL INFORMACIÓ?

Vine al taller setmanal informatiu per a
conèixer en profunditat recursos i eines
sobre emprenedoria i economia social:
«Vull emprendre. Per on començo?»

NECESSITES
ASSESSORAMENT?

Sol·licita assessorament personalitzat
del que necessitis: planificació,
finançament, comercialització, gestió
i altres.
Rep acompanyament per fer el teu pla
d’empresa.
Demana un acompanyament
especialitzat per a projectes d’economia
social.

CERQUES
FINANÇAMENT?

Et facilitem informació sobre les
diferents possibilitats per accedir a
recursos de finançament.
T’orientem per fer un bon pla de
finançament.
Disposem de convenis amb entitats
financeres per facilitar-te l’accés al
finançament.

BUSQUES FORMACIÓ?

Consulta i inscriu-te a les formacions
que programem trimestralment dins el
pla de formació.

Proposa’ns formacions per fer-les
a la carta.

MENTORIA

Impulsa el teu projecte amb
l’acompanyament de persones expertes
en mentoria.

FOMENT DE
L’EMPRENEDORIA I
L’ECONOMIA SOCIAL

Fem tallers sobre emprenedoria i
economia social i solidària per a la
ciutadania.
(Reuneix un grup de mínim 10
persones al teu barri)

Anem a les escoles de Terrassa a
difondre l’esperit emprenedor i els
valors de l’economia social.

FESS-TE VEURE!

Si el teu projecte és d’economia social,
un cop engegat, inscriu-te a la Guia
d’entitats i empreses d’economia social
de Terrassa.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Tots els serveis requereixen inscripció o cita
prèvia i es presten de forma gratuïta:
terrassa.cat/emprenedoria
emprenedoria@terrassa.cat
93 739 70 00 - extensió 4999
@trsempresa
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