BASES QUE REGULEN LA REALITZACIÓ D’UN CURS DE CREACIO
D’EMPRESES

1.
Nom del curs
Curs de Creació d’empreses
2.

A qui va dirigit?

A persones que vulguin o estiguin muntant la seva empresa o persones que estan
aturades i volen saber com es munta una empresa: d’on sorgeixen les idees de
negoci, el pla d’empresa, les formes jurídiques, ajuts, etc.

3. Requisits
Persones que tinguin interès en formar-se en com muntar una empresa.
4.

Durada dels cursos i contingut:

Aquest curs està distribuït en dues parts: unes sessions més teòriques (20h) i uns
seminaris monogràfics (3 hores cadascun). El temari és el següent:
Sessions teòriques:
Sessió 1 (2 Hores)
- Crear la pròpia empresa: avantatges i inconvenients.
- Competències emprenedores.
- Coneixement de l’entorn socioeconòmic de Roses.
Sessió 2 i 3 (4 hores)
- El pla d’empresa: anàlisi de la viabilitat de l’empresa.
Sessió 3 i 4 (4 hores)
- Subvencions per a crear l’empresa: promoció de l’ocupació autònoma, pla
INICIA, capitalització de l’atur, reducció de les quotes d’autònoms, empreses I+O,
ajuts per a empreses d’economia social (cooperatives i societats laborals), altres.
- Vies de finançament: préstecs [especialment els que tenen condicions més
avantatjoses: ICO, ICF, pla INICIA, etc.], pòlisses de crèdit, lísing, rènting,
inversors privats, capital risc, Societats de garantia recíproca [Avalis], etc..
Sessió 5 i 6 (4 hores)
- El pla de màrqueting: determinació del mercat objectiu, posicionament, política
de comunicació en l’àmbit geogràfic concret, política de preus, definició del
producte/servei, etc.

Sessió 7, 8 o 9 (6 hores)
- El pla econòmic-financer.
- Aspectes fiscals de l’empresa.
- Formes jurídiques._
Sessió 10 (2 hores)
- Noves tecnologies aplicades a la gestió empresarial.
Monogràfics:
- Posicionament web
- La factura electrónica
- L’altra informàtica

5.

Horari i lloc dels cursos:

Sessions teòriques:
Dia: 17, 19, 24, 26 de novembre i 1, 3, 4, 9, 10, 15 de desembre 2009
Horari: de 18.30 a 21hores.
Monogràfics:
Dies: 24/11/2009 La Factura electrónica.
1/12/2009 Posicionament en la web
15/12/2009 L’altra informàtica.
Horari: de 15 a18 hores

Lloc: Sala formació Àrea de Promoció Econòmica de Roses c/ Madrid, núm 1, 1er
pis de Roses (Edifici de Oficina Turisme)
Places: 50 persones

6.

Per inscriure’s:

Lloc: SAC Servei Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Roses (Pl/ Catalunya,12)
Període inscripció: del 2 al 14 de novembre de 2009
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Preu: Gratuït

