Ets emprenedor/a?
Aquesta és la teva oportunitat!
Rotary Club Terrassa i l’Ajuntament de Matadepera
posa en marxa el programa “SEJOV” de suport als
joves emprenedors.

A joves, a emprenedors, a persones actives

amb ganes de tirar endavant un projecte, una
idea, una empresa…..

En què consisteix el programa?
El programa consisteix en ajudar-te a desenvolupar els teus projectes o plans de negoci

facilitant-te el suport pràctic i acompanyament.
T’orientarem per a la formulació del Pla

d’empresa, la valoració de la viabilitat, les
inversions i recursos necessaris.

· Establir els objectius inicials en cada projecte.

Quin cost té?

les necessitats de finançament de l’activitat

mitjançant el programa SEJOV d’ajut als emprene-

· Valorar els recursos d’inversió necessaris i

El servei que ofereix el Rotary Club de Terrassa,

ordinària.

dors joves té caràcter gratuït per a totes les

· Establir uns pressupostos d’estimació dels
resultats de l’activitat.

persones usuaries.

El Rotary Club de Terrassa, a través del

M’interessa!! Què haig de fer?

documentació bàsica que es consideri

Terrassa i/o l’Oficina d’Atenció Ciutadana OAC de

programa SEJOV, facilitarà als usuaris la

Dirigeix-te a la Secretaria del Rotary Club de

necessària (balanç, compte de resultats, pla

l’Ajuntament de Matadepera, 93 787 02 00,

de tresoreria plurianual, objectius,...).

oac@matadepera.cat, allà atendran les sol·licituds
de consulta o reunió dels emprenedors interessats.

Quin suport donarà aquest programa?

Es podrà personalitzar cada pla de negoci?

I, després?

El suport que el programa SEJOV facilitarà

En funció de les característiques dels diferents

De les peticions i sol·licituds se’n donarà compte al

bàsicament, en:

comptarà amb la col·laboració de diversos

als emprenedors de Matadepera, consisteix

· Organitzar sessions de treball presencials
individuals conduïdes per assessors/tutors

membres de Rotary Club de Terrassa amb

projectes de negoci que es presentin, es

coordinador del programa SEJOV.

membres de Rotary, coneixedors o experts en

El tutor/assessor al que s’assigni el projecte es

comercial, màrqueting, noves tecnologies,...

que hagi sol·licitat el suport.

les diverses matèries com: exportació, tèxtil,

experiència empresarial, encaminades a

On es faran les sessions del programa?

negoci necessari per desenvolupar l’activitat

les instal·lacions del Casal de Cultura de

ajudar en la formulació i definició del pla de

Les sessions de treball es portaran a terme a

o projecte de cada emprenedor/a.

Matadepera, en dies i hores a convenir.

posarà en contacte directament amb l’emprenedor/a

inpascomunicacio.com

A qui va dirigit el programa SEJOV?

