CRE-A RURAL, la teua oportunitat per
a emprendre o atraure emprenedors al
teu municipi
Posar en marxa un negoci, crear una empresa en la qual somies des de fa temps o apostar
per un canvi i millora de la teua rendibilitat empresarial és possible! Avaluar el potencial del
teu poble com a lloc en el qual desenvolupar un negoci, perquè resulte atractiu a aquests
emprenedors també! Per a ajudar a fer realitat tots dos assoliments naix Xarxa Valenciana
Rural d'Emprenedoria CRE-A RURAL, una iniciativa de cooperació que fomenta iniciatives
amb les quals millorar l'atractiu del teu poble per a atraure i retindre la població al mateix
temps que genera un ecosistema emprenedor que dinamitze l'economia rural.

Des dels grups d'acció local que conformen CRE-A RURAL (Grup d'Acció Local Associació
per a la Sostenibilitat i Innovació Rural - ASIR, Grup d'Acció Local Muntanya D’Alacant,
Grup d'Acció Local Castelló Sud 14-20 i Grup d'Acció Local Rurable) es parteix, d'una
banda, de l'augment considerable del nombre de persones que decideixen viure en zones
rurals o municipis més xicotets, allunyats de les grans urbs, buscant una millor qualitat de
vida. D'altra banda, de la realitat que ens mostra que existeixen encara moltes zones per
descobrir que es troben amenaçades per la despoblació. Amb el projecte CRE-A RURAL
busquem posar en contacte totes dues parts per a aconseguir dinamitzar econòmicament
les zones rurals donant suport a l'emprenedoria i la innovació social i sostenible.

Primer pas: avaluació prèvia i diagnòstic per a viure i treballar
Determinar si un municipi compleix cobreix les expectatives i necessitats per a retindre i
atraure emprenedors està a tan sols uns ‘clics’ de distància. Des de CRE-A RURAL es
proposa una eina d'avaluació del potencial d'atracció amb la qual, responent a unes
preguntes tipus test, t'ajudem a descobrir:
● si el municipi compleix amb els requisits mínims per a acollir nous negocis d'emprenedors
locals o foranis que busquen establir-se allí.
● quines mancances poden suposar un obstacle perquè els nous emprenedors trien
aquesta població.
● quines característiques ens diferencien de poblacions veïnes o similars en les quals
aquests emprenedors puguen fixar-se per a desenvolupar el seu negoci.
Gràcies a la informació obtinguda, tant ajuntaments com agències de desenvolupament
local, emprenedors i altres agents locals podran conéixer la realitat de la seua localitat o
d'aquella en la qual han posat la seua mirada per a dinamitzar una idea de negoci.

Com a objectiu global, CRE-A RURAL cerca fomentar l'emprenedoria en el medi rural i
consolidar el territori com una alternativa atractiva en la qual viure i treballar. D'aquesta
manera ajudem a fixar la població i atraure nous pobladors a municipis rurals que lluiten
contra la despoblació i que busquen frenar el deteriorament econòmic de la zona. Un ‘win
win’ per a tots dos actors: zones rurals i emprenedors o ‘neorurals’, persones que trien
espais rurals per a viure per la seua major seguretat, millor qualitat de vida i l'arribada i
implementació de tecnologia que millora les condicions per a treballar o teletreballar,
fenomen que la pandèmia ha portat i sembla que es quedarà com a forma de vida durant un
llarg temps.

Segon pas: mentories i formació per a definir i optimitzar el teu projecte
Com saber si la teua proposta de negoci és rendible en alguna localitat? Què necessites per
a fer-ho realitat? En CRE-A RURAL posem a la teua disposició mentories i formacions amb
les quals conéixer la realitat de l'entorn, descobrir les teues fortaleses i febleses i marcar un
itinerari per a llançar la teua iniciativa o consolidar aquella que el necessite.
L'objectiu és desenvolupar un programa d'incubació de nous projectes d'emprenedors i
d'empreses en el medi rural sobre la base de criteris de sostenibilitat, innovació i de
resposta a les seues necessitats i connectades amb les oportunitats de cada territori. Amb
el nostre suport, les diferents iniciatives passen a formar part d'un teixit econòmic basat en
la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, i amb potencial de generar altres experiències
emprenedores.
En CRE-A RURAL creem una comunitat d'emprenedors en zones rurals que busquen
ampliar la seua població i dinamitzar la seua economia. T'identifiques en algun d'aquests
perfils? Contacta amb nosaltres!

