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BUTLLETÍ de RuralActiva  Emprenedoria Rural a Catalunya
maig2016

Experiència emprenedora
RuralActiva.net
Aquest mes us expliquem l'experiència de l'empresa
cooperativa de serveis d'estalvis energètics Les Atxes
ubicada a Sant Celoni i que es dedica a la venda i
instal·lació equips energies renovables.
[més informació]

Experiència emprenedora
Actualitat i notícies
Ajudes i premis
Agenda

Actualitat i notícies
MÉS DE 500 PIMES GIRONINES JA VENEN PRODUCTES PER
AMAZON
Girona és la demarcació catalana on més creixen les vendes internacionals que les empreses fan
mitjançant la plataforma online

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

[més informació]
CONEIXEU
LES
COOPERATIVA

COMPETÈNCIES

DE

L'EMPRENEDORIA

Us donem a conèixer un document que presenta les principals competències i capacitats de
l'emprenedoria cooperativa per si us interessa aquesta fòrmula d'economia social.No oblideu
comprobar les vostres habilitats amb el test online.

[més informació]
Cliqueu al següent enllaç per a veure les darreres notícies recollides
a RuralActiva:
[més informació]
Ajudes i premis
3ER CONCURS IDEA, DESENVOLUPAMENT D'IDEES DE NEGOCI
INNOVADORES
El Concurs Idea, promogut per la Universitat de Lleida , té com a objectiu impulsar la creació
d'empreses innovadores promogudes per estudiants, titulats o investigadors en formació menors de
30 anys que puguin generar activitat econòmica a les terres de Lleida. El termini per presentar idees
s'acaba el proper 10 de juny.

[més informació]
PREMIS EXCEL·LÈNCIA A LA INNOVACIÓ PER A DONES RURALS
El Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient convoca una nova edició d'aquests
Premis, oberta fins al 18 de juliol, per a projectes i actuacions que reconeguin el treball i el
paper de les dones en el medi rural, i promoure la incorporació i inserció laboral de les dones
al territori.

[més informació]
Agenda
SERVEI D'ASSESSORAMENT FINANCER AL TERRITORI
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SERVEI D'ASSESSORAMENT FINANCER AL TERRITORI

El Servei d'Assessorament Financer realitzarà sessions els propers 7, 8 i 14 de juny a Lleida, Tortosa
i Girona respectivament. En el mateix podràs analitza la situació financera de la teva empresa i
descobrir com aconseguir finançament.
Lleida 7 de juny. Tortosa 8 de juny. Girona 14 de juny

[més informació]
SETMANA DE LA INTERNACIONALITZACIÓ 2016, 1317 DE JUNY
Enguany, en la seva 23a edició, recuperem el nostre format més pur i més
pràctic: una Setmana centrada a parlar amb tu, a fer avançar el teu projecte
d’internacionalització i a explorar les oportunitats de negoci que millor
s’adeqüen a la teva empresa.
[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
mésbutlletins 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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