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FORMACIÓ PER EMPRESES I EMPRENEDORS
Programa 2016: Formació per a empreses i emprenedors
Ja es pot consultar el programa de formació per a empreses i emprenedors
2016. El programa s’ha dissenyat conjuntament per les diferents entitats de
promoció econòmica de la comarca d’Osona, amb l’objectiu d’oferir formació
per millorar les habilitats empresarials.
Per consultar el programa i realitzar inscripcions cliqueu aquí
Per dubtes o més informació: empresa@gesbisaura.cat / 93 859 22 26

PROGRAMES-AJUTS
Ocupació per a la indústria
Destinataris: empreses del sector industrial de la comarca d’Osona.
Finalitat: fomentar contractació, de persones en situació d’atur i
especialment els col·lectius de joves, majors de 45 anys i aturats de llarga
durada
Import ajut: l’import màxim de l‘ajut serà l’equivalent a 6 mensualitats del
salari mínim interprofessional per cada contracte que tingui una durada
mínima de 9 mesos. Els mesos subjectes a la subvenció seran els compresos
entre la data de publicació d’aquestes bases i el 31 d’agost de 2016.
Per més informació cliqueu aquí
Per consultar les bases cliqueu aquí

Programa Consolida’t
El Col·legi d’Economistes de Catalunya promou amb el suport de la
Generalitat de Catalunya un projecte del PROGRAMA CONSOLIDA’T de
suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom
emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn. Aquest PROGRAMA és
gratuït i té per objectiu l’assessorament personalitzat i la formació per a la
millora de la gestió empresarial.

Els destinataris del PROGRAMA són els següents:
 Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament
dependents (TRADE)
 Persones treballadores autònomes societàries integrades en règim
societari sota la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat
de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de 4 persones
contractades i/o acreditin una facturació inferior a 500.000 euros.
 Persones treballadores autònomes que han cessat en la seva activitat
i volen dur a terme un nou projecte de treball autònom
Si tu ets autònom i estàs interessat en el PROJECTE cliqueu aquí
Per a més informació: programaautonoms@coleconomistes.cat, a una de les
seus del Col·legi d’Economistes de Catalunya o bé trucar al telèfon 93 416 16
04 (Aula d’Economia i Empresa).

Premis Innovacat
S’obra la convocatòria de la 6a edició del Premis Innovacat. Adreçat a les
empreses d’’Osona que aportin valor afegit a la comarca.
Per més informació cliqueu aquí

