Assessorament empresarial i mentoria
per a nous emprenedors amb CRE-A
Rural: forma part del projecte!
Col·laboració, cooperació, concertació i concreció són alguns dels pilars sota els quals
treballem dia rere dia a GAL Rural Muntanya d’Alacant. Des de l’associació busquem
oportunitats tant per a emprenedors i emprenedores com per a les diferents poblacions que
es troben al nostre abast (més de 35.000 habitants dels 58 municipis Leader de les comarques
alacantines de l'Alcoià, l'Alt Vinalopó, el Comtat, la Marina Alta i la Marina Baixa). Oportunitats
que es converteixen en projectes reals gràcies a accions conjuntes entre entitats públiques i
privades dels territoris rurals amb la finalitat de desenvolupar accions en les zones rurals
mitjançant el finançament del programa LEADER.
La darrera acció que tenim en marxa és Cooperació Xarxa Rural Valenciana d'Emprenedoria
CRE-A Rural, promoguda al costat d'altres Grups d'Acció Local: GAL AGAFAR-Sud d'Alacant,
GAL Rurable (València) i GAL Castelló Sud 14-20. Amb CRE-A Rural busquem:
avaluar el potencial d'atracció i retenció de l'espai rural
millorar les condicions d'aquest per a atraure talent humà
impulsar l'emprenedoria i la innovació social i sostenible.
En aquesta fase hem posat en marxa un programa de mentorització a 15 projectes
d'emprenedoria i/o pimes dels seus territoris. Després d'una primera fase enfocada en el
diagnòstic dels territoris associats als quatre GAL, ens centrem a assessorar noves iniciatives
emprenedores i el desenvolupament de pimes.

Una realitat emprenedora i sostenible
En la recuperació de l'activitat després de la crisi derivada de la COVID-19, moltes empreses
s'han trobat amb nous entorns de treball i competència, però també amb oportunitats de
reinvenció professional i de digitalització. En aquest context actual, a més, els consumidors
esperen responsabilitat i sostenibilitat en els productes i serveis que adquireixen.
Aquesta realitat emmarca a la perfecció el programa de mentorització i assessorament, ja que
busca millorar la competitivitat dels projectes, alhora que es contribueix als Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A més persegueix incrementar
el desenvolupament de les capacitats digitals de les empreses, detectar oportunitats
competitives per a l'increment de la rendibilitat econòmica, introduir noves formes de
comercialització complementàries i fomentar xarxes de contacte entre les pimes dels territoris
competents.

Els projectes d'emprenedoria i pimes seleccionades rebran un assessorament individualitzat
de mínim 10 hores en les quals s'analitzarà l'estat actual de la pime o projecte, presentarà un
pla de millora i s'acompanyarà en el procés d'implantació de les solucions dissenyades. Les
sessions es complementaran amb el suport continu mitjançant via telefònica o per correu
electrònic amb l'equip d'assessorament que li haja sigut assignat.
A més d'aquest assessorament, des de CRE-A Rural s'organitzen sessions grupals amb
l'objectiu de cobrir necessitats formatives comunes entre els projectes seleccionats.

Presentació i informació dels programes de mentoria
El dia 9 d'agost de 2021 a les 12:00 h es durà a terme una sessió de presentació i informació
sobre el projecte 'CRE-A RURAL: MENTORITZACIÓ PER A PIMES I EMPRENEDORS' per
a aquells i aquelles interessades a conéixer el funcionament del mateix i potencials
participants. La inscripció a aquesta sessió, que serà de caràcter en línia, pot fer-se mitjançant
el següent formulari: https://forms.gle/*HmXY5pKhtgW5EfXi7
El període d'inscripció al programa finalitza el 12 d'agost de 2021 a les 14.00. La inscripció
pot fer-se mitjançant el següent formulari: https://forms.gle/*dXfUgVfkmzGburdK8
Per a més informació es pot contactar amb el telèfon 672 129 860, el correu electrònic
mentorizacioncrearural@gmail.com o amb els Grups d'Acció Local:
- GAL Associació per a la Sostenibilitat i Innovació Rural AGAFAR (Alacant): 965 480 618 /
640 028 945
- GAL Rural Muntanya d´Alacant (Alacant): 615 398 238 / 649 896 902
- GAL Rurable (València): 962 173 586 / 657 672 356
- GAL Castelló Sud 14-20 (Castelló): 655 856 417
En CRE-A Rural t'ajudem i acompanyem en el disseny del teu projecte professional perquè
faces realitat el teu projecte de vida. Parlem?

