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BUTLLETÍ de RuralActiva  Emprenedoria Rural a Catalunya
Abril2016

Experiència emprenedora
RuralActiva.net
Aquest mes us expliquem l'experiènciade Nina Priorat, una
empresa de comèstica natural quilòmetre zero ubicada al
món rural però que també té clients urbans gràcies a la seva
comunicació online

[més informació]

Experiència emprenedora
Actualitat i notícies
Ajudes i premis
Agenda

Actualitat i notícies
Mapa global d'oportunitats sectorials per a empreses catalanes
Un mapa global d'oportunitats sectorials que servirá per orientar les noves iniciatives emprenedores i
per reorientar les que ja existeixen.

Per rebre el butlletí mensual
envieu un correu electrònic
indicant "alta subscripció"
ainfo@ruralactiva.net

[més informació]
L’escola s’apunta a l’emprenedoria
L'escola catalana està promovent, dins dels seus continguts educatius, l'emprenedoria i
l'adaptació al mercat labora i empresarial del futur.

[més informació]
Cliqueu al següent enllaç per a veure les darreres notícies recollides
a RuralActiva:
[més informació]
Ajudes i premis
Premi Emprenedoria Quintanes/BBVA de l'entorn rural
Premi per a iniciatives ja endegades d'autònoms i petites empreses de Catalunya que treballin en el
sector agroramader, forestal o de la jardineria. Fins 30 d'abril de 2016.

[més informació]
Servei d'Assessorament Financer per a empreses (Lleida i Tortosa)
Aquest servei et permetrà analitzar la situació financera de la teva empresa i descobrir com
aconseguir finançament. 03/05 Lleida i 11/05 a Tortosa.

[més informació]
Agenda
El mecanisme de segona oportunitat al sector agropequari
El proper 5 de maig tindrà lloc a la Cambra de Comerç de Lleida aquesta
xarrada sobre el mecanisme de segona oportunitat al sector agropecuari
que donarà Raul Garcia Orejudo, magistrada del Jutjat Mercantil número 7.
[més informació]
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/Butllet%C3%AD+RuralActiva.+Abril+de+2016/1545cb0ada90fd63?compose=1556ecaf6e40751e%2C1556f7… 1/2
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Esmorzar d'Innovació. Embotits Salgot: alimentant la innovació des de
1928
El 3 de maig té lloc a Barcelona un esmorzar destinat a promoure la
innovació i donar a conèixer diferents experiències entre elles Embotits
Salgot.
[més informació]
Cliqueu al següent enllaç per veure altres activitats programades:
[més informació]
RuralActiva.net  Fundació del Món Rural
www.ruralactiva.net
info@ruralactiva.net

Amb el suport de:

Av. Prat de la Riba, 27 Altell 1a. 25008 Lleida
Tel. 973 229 360  Fax: 973 229 365
www.fmr.cat ::: fmr@fmr.cat

Heu rebut aquest email per què el vostre email figura en el directori de la Fundació del Món Rural. Si no voleu rebre més butlletins
de RuralActiva podeu enviar un correu electrònic a info@ruralactiva.net posant "esborrar de llista RuralActiva" a l'assumpte del missatge.
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