Butlletí empresarial núm 30

PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT
Iniciat el període d’inscripció al programa Accelera el Creixement.
Accelera el Creixement és un programa promogut per la Diputació de Barcelona i
PIMEC, amb l’objectiu d’oferir suport a empreses amb alt potencial de creixement.
Adreçat a empreses PIME’s amb tres treballadors o més, cinc anys de vida o més,
amb el centre decisió a la demarcació de Barcelona i amb voluntat de créixer.
Objectius:
1. Fer una reflexió estratègica i identificar els factors clau d’èxit per al creixement
empresarial.
2. Estructurar un full de ruta.
3. Materialitzar els projectes amb un acompanyament personalitzat.
Termini presentació candidatures: fins el 6 de juny de 2016 per correu electrònic,
fax o en mà, a la seu o delegacions de PIMEC o al vostre Centre Local de Serveis a
les Empreses mitjançant el formulari d’inscripció.
Per més informació consultar:
Díptic informatiu Programa Accelera el Creixement
Web Programa Accelera el Creixement
També podeu contactar directament amb l’Annabel Cuatrecases de PIMEC en el
correu: acuatrecases@pimec.org o en el telèfon 934 964 571.

PROGRAMA OCUPACIÓ PER LA INDÚSTRIA: Estimular la contractació.
Subvenció per a la incorporació de personal
La finalitat de la subvenció és estimular la creació de llocs de treball per a persones
en situació d’atur i especialment els col·lectius de joves, majors de quaranta-cinc
anys i aturats de llarga durada. Adreçat qualsevol persona física o jurídica amb
domicili social a la comarca d’Osona i Lluçanès, de naturalesa privada, que realitzi
una activitat econòmica en el sector industrial i tingui capacitat legal per
subscriure un contracte laboral
En què consisteix la subvenció: l’import màxim de l’ajut serà l’equivalent a sis(6)
mensualitats del salari mínim interprofessional per cada contracte que tingui una
durada mínima de nou (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.
Termini presentació sol·licitud: fins el 30 de juny de 2016, presentar a les oficines
de Creacció (Casa de Convalescència, al carrer Dr. Juyent, núm. 1, de Vic)
Per més informació consultar:
Programa ocupació per la indústria
Bases de la subvenció

