
ACTIVA EL TEU PROJECTE

Què és?

És un programa impartit per Ana Seijo i es destina a persones emprenedores. L'objectiu és donar 

suport a la posada en marxa d'un projecte emprenedor a través d'un diagnòstic d'habilitats i 

competències. Les persones que hi participin desenvoluparan la seva idea de negoci, el seu model i 

la validació d'aquest model. Això els permetrà executar un pla d'acció que els portarà a transformar 

aquesta idea inicial en un projecte empresarial amb una viabilitat tècnica i financera adequada.

Qui pot participar en el programa?

Hi poden participar com a màxim 20 persones amb una idea de negoci i amb potencial per a 

l'emprenedoria.

Què s'ofereix?

MÒDULS HORES DESTINADES

Diagnòstic i desenvolupament d'habilitats 

emprenedores

6 hores

Idea de negoci 4 hores

Validació del model de negoci 4 hores

Model de negoci 4 hores

Pla d’acció 10 hores

Tràmits, ajudes i subvencions 2 hores

Pla d’empresa 8 hores

Obligacions fiscals 4 hores

Assessorament individual amb un expert 1 hora i 30 minuts

Cada participant haurà de realitzar una exposició del seu projecte davant un grup de persones 

expertes en el món de l'emprenedoria, les quals valoraran els models de negocis i donaran les seves 

opinions a les persones emprenedores.



En finalitzar la part de formació teòrica i pràctica del projecte, es realitzarà un procés de seguiment 

personalitzat de cada projecte mitjançant sessions de mentoria, que seran dirigides per Secot 

(voluntariat sènior d'assessorament empresarial), i de treball solidari, dirigides per Youth Business 

Spain (organització sense ànim de lucre).

Quan es realitza el programa?

A partir del 4 de maig i fins al 10 de juny. Serà tots els dimarts, dimecres i dijous, de 16.00 h a 

20.00 h per a la formació. Per a les sessions d’assessorament individual, l'horari pot ser de dematí o 

de capvespre.

Si t'interessa el programa, apunta-t'hi ja! Has d'enviar un correu electrònic a 

desenvolupamentlocal@manacor.org.

Si necessites més informació, pots telefonar al 662 35 17 42, de dilluns a divendres de 9.00 h a 

14.00 h.


