Plan Operativo Empleo Juvenil (POEJ)
Programa fomento emprendimiento 2017

Proyecto con el soporte de:

Introducció

La Fundació Incyde (Fundación Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la
Empresa), segons decisió de la Comissió Europea, té aprovat un projecte dins el
Programa Operativo de Empleo Juvenil per el període 2016-2018.
L’objectiu del projecte és formar i assessorar a persones que tenen un projecte
empresarial i que volen crear la seva pròpia empresa.
La Cambra de Tarragona és l’organisme Beneficiari de l’ajuda i per tant l’entitat que
gestionarà el projecte.

Característiques del programa

Oferir un acompanyament individualitzat a persones que vulguin posar en marxa una
activitat empresarial que inclogui des de la definició de la idea de negoci fins a la posada en
marxa i primers passos de l'empresa.
Facilitar la incorporació de persones joves al mercat laboral mitjançant la creació de les seves
empreses.
Crear un ecosistema de suport a les persones emprenedores interdisciplinari i amb presència a
tot el territori català.
Millorar els serveis d'atenció a les persones emprenedores oferts per les Cambres de Comerç
mitjançant l‘apoderament del personal tècnic i la creació d'espais d'intercanvi i de creació de
coneixement.

Beneficiaris

Joves beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que tinguin una idea de negoci per
posar en marxa una empresa, especialment de col·lectius universitaris o de la formació
professional.
Les persones interessades s’han d’inscriure al SNGJ. Per fer la inscripció es poden adreçar a:
Cambres de Tarragona Av. Pau Casals 17, Oficines habilitades pel SOC o online.
Necessiten: DNI o certificat electrònic
Més informació: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/apunta-thi/
Requisits:
Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o
Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars
d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un
compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Fases del programa i resultats esperats

FASE 1: Promoció de l'emprenedoria: sessions
obertes (2h) de sensibilització i promoció de
l'emprenedoria destinades a joves.
FASE 2: Capacitació. Identificació de 20 joves amb
una idea de negoci i formació grupal de 30h de
durada sobre aspectes relacionats amb la creació
d'empreses.
FASE 3: Apoderament individual. 10h de millora de
les competències professionals necessàries per
posar en marxa una empresa en els sectors de cada
projecte.
FASE 4: Experiència en context real. 8h de
pràctiques en empreses de recent creació per tal
d'identificar factors clau d'èxit.

FASE 5: Acompanyament a la posada en marxa.
Acompanyament expert per a la posada en marxa
del projecte empresarial: tràmits, etc.

30 joves
sensibilitzats

15-20 joves
participants

15-20 joves
participants

8-12 joves
participants

5-6 joves
inserits

