Són multituds les opcions i cada cop més possibilitats que et pots trobar a l'hora d'impulsar la teva idea de
negoci i fer el teu somni realitat.
A tots els municipis podeu trobar un àrea de promoció econòmica on generalment hi ha serveis
d’assessorament per emprenedors i millora de l’autoocupació. Podeu dirigir-vos a aquests serveis per tal
d'informar-vos dels primers passos que cal donar a l'hora de posar en marxa una empresa. Des d’aquí us poden
ajudar a redactar i analitzar el vostre pla d’empresa, a conèixer el territori i el mercat o bé informar-vos dels
ajuts i subvencions als quals podeu accedir.
La Generalitat de Catalunya [1] també ha posat en marxa el Programa Inicia [2], que us ajudarà a portar a
terme les vostres activitats emprenedores. Des d’aquest programa es vol animar als nous emprenedors a
encetar noves idees de negoci i a crear noves alternatives de mercats de treball.
Barcelona Activa [3] també posa en marxa cada any programes d’assessorament personalitzat a nous
emprenedors amb la finalitat d’aconseguir un teixit empresarial ric en noves idees i de crear una xarxa
interconectada de joves amb bones idees de negoci que puguin fer créixer la ciutat i generar a la seva vegada
nous llocs de feina. Dins d’aquests assessoraments, a més d’ajudar-vos amb el pla d’empra, també us poden
donar suport jurídic.
Per últim, et poden assessorar en serveis i punts d’informació juvenil, així com en centres de recursos
juvenils i borses de treball, des d’on un assessor laboral et podrà ajudar a complimentar el pla d’empresa,
explicar-te nous models de creació d’empresa i respondre’t a tots els dubtes sobre autoocupació que puguis
tenir.
Actualment també existeixen diferents entitats d’empresaris ja jubilats que ajuden a joves emprenedors.
Vincular Mapa JoveCategoria del Mapa Jove: Serveis a l'emprenedor
Links JovesCategoria de Links Joves: Suport a l'emprenedor
Link jove: Entitats emprendre [4]
Programa Inicia [5]
Barcelona Activa Emprenedoria [6]
Orientació en emprenedoria [7]
Voluntaris en assessorament empresarial [8]
Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial [9]

Mapa Jove
Secció "Serveis a l'emprenedor" del Mapa Jove [10]

Enllaços
Secció "Suport a l'emprenedor" de Links Joves [11]
Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial [12]
Voluntaris en assessorament empresarial [13]
Orientació en emprenedoria [14]
Barcelona Activa Emprenedoria [15]
Programa Inicia [16]
Entitats emprendre [17]
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[12] http://www.barcelonesjove.net/www.secot.org
[13] http://www.vaecat.org/
[14] http://blog.davidtorne.com/es/2013/01/de-profesional-a-microemprendedor/#more-2962
[15] http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/es/que-es-barcelona-activa/quienes-somos/promocion-de-la-i
niciativa-emprendedora/index.jsp
[16] http://inicia.gencat.cat/inicia/es/user/assessorat.jsp
[17] http://inicia.gencat.cat/inicia/es/entitatLocalAlfabetic.do
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