INconformista? INquieta?
INnovadora? Suma't a la
Generació IN
Ets jove i tens inquietuds emprenedores? Et planteges l'emprenedoria com una opció per
accedir al món laboral?
Ha arribat el teu moment! Des de la Fundació Acció contra la Fam, t'oferim un programa
d'emprenedoria gratuït on podràs desenvolupar la teva idea de negoci i a més, podràs optar a
una ajuda econòmica per posar en marxa el teu negoci!
Què oferim?
Programa online complentament gratuït, dirigit a persones beneficiàries de Garantia
Juvenil
Acompanyament i assessoraments personalitzats
Tallers, participació a concursos, networkings d'emprenedoria
Treball competencial, també pel treball per conte aliena
Ens ajustem i adaptem a les teves necessitats, capacitats i el teu perfil
Facilitem l'accés a microcrèdits en cas de que fos necessari
Ajudes directes a l'autoocupació
Per molts motius, tu formes part de la Generació IN
Aquest programa està finançat pel Fons Social Europeu

Data inici: Dimarts, 28 Juliol 2020
Data final: Dissabte, 31 Juliol 2021
Data final inscripció: Dimecres, 30 Juny 2021
Adreça: Online
Dades de contacte: Júlia Casal: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de
spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. - 681397473
Programa del curs:
Aquest programa estarà disponible fins el juliol del 2021.
Formació online per analitzar i posar en marxa la teva idea de negoci juntament amb un
acompanyament i assessoraments personalitzats.
Altra informació relevant:
Requisit per accedir al programa: Ser persona beneficiària del Sistema Nacional de Garantia
Juvenil.

Organitza: Acció contra la Fam
Altra organització: Fundació Acció contra la Fam
Mes informació:
Inscriu-te al nostre prorgama d'emprenedoria!
Apunta't a Garantia Juvenil
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