EIX 2. Estimulació del teixit empresarial i industrial per assolir un
desenvolupament territorial integral
Programa 2.3 Programa de suport a la cooperació interempresarial i al
desenvolupament empresarial
Projecte 2.3.2 Elaboració del catàleg de serveis a les empreses
Objectiu específic:
Creació d’un catàleg de serveis per tal de satisfer les necessitats del teixit productiu del territori.
Activitats
 Identificar les àrees de millora de les empreses del territori a través de la prospecció
empresarial.
 Elaborar un catàleg que ofereixi serveis relacionats amb:
-Formació empresarial contínua per a empreses
-El servei d’assessorament per a l’elaboració de projectes de cooperació
interempresarial.
-El servei d’intraemprenedoria
-La borsa de treball laboral
-La borsa de treball per a la contractació en pràctiques
-Servei d’atenció a l’emprenedoria i la cooperació
-Altres identificats
 Definir del model de finançament per desenvolupar el servei a les empreses i recerca
de recursos
 Planificar i gestionar el programa de formació continuada a les empreses del territori.
 Divulgar i promocionar l’existència del catàleg
 Desenvolupar les accions del catàleg.
Resultats esperats
1 Estudi de les àrees de millora de les empreses del territori.
1 Catàleg de serveis i suport a les empreses en format paper, digital i web.
4 activitats de cerca de recursos per al catàleg
12 accions contemplades al catàleg realitzades
Identificació dels actors
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Solsona
Associació d’empresaris de Cardona
Associació d’empresaris per al Solsonès
Identificació dels destinataris
Teixit empresarial
Pressupost i fonts de finançament
SOC
Diputació de Barcelona
Diputació de Lleida
Altres Departaments de la Generalitat
Fundacions privades
Aportacions privades
Recursos humans i tecnològics i de serveis
Tècnics de promoció econòmica
Indicadors de seguiment:
Existència de l’informe “estudi de les àrees de millora de les empreses del territori” a la base de
dades documental de l’organisme de cooperació supramunicipal
Existència del “catàleg de serveis a les empreses” en suport paper i electrònic a la base de
dades documental de l’organisme de cooperació supramunicipal

Nombre d’activitats de cerca de recursos realitzades
Nombre d’accions del catàleg realitzades
Cronograma
Primer trimestre de 2015 i darrer trimestre

