La comarca de la Selva forma part d'una de les 20
preaccelaradores de projectes del Programa Primer de
la Generalitat de Catalunya
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La comarca de la Selva forma part d'una de les 20 preacceleradora de projectes de Programa
Primer de la Generalitat de Catalunya. Aquest Programa té per objectiu impulsar arreu del territori
de Catalunya diferents programes d'emprenedoria territorial especialitzada per a la creació
d'empreses basades en la innovació i la tecnologia, i orientades al creixement ràpid.
Aquesta setmana, l'ens selvatà ha fet públic que la comarca de la Selva ha estat seleccionada per
dur a terme el programa de preaccelaració de Serveis Especialitzats en entorns rurals. Es tracta
d'un programa 100 per cent subvencionat per la Generalitat de Catalunya que ajuda a innovar, a
buscar noves oportunitats de negoci, guanyar clients i a especialitzar-se en l'ofert de serveis a
territoris com la comarca de la Selva.
El conseller d'Empresa, Eduard Colomé, ha valorat molt positivament el fet que la Selva pugui
formar part del programa Primer que té com a objectiu fomentar la creació d'startups que neixen en
l'àmbit local i s'orienten a mercats globals amb la idea de desenvolupar projectes basats en
Innovació, tecnologia i/o nous models de negoci i que serveixin de palanques o bancs de proves
per impulsar els projectes. A més, acompanyades de formació i mentoria relacionada amb els
reptes i oportunitats detectades prèviament per experts de cada entitat.
El programa està dirigit a empreses i emprenedors que vulguin especialitzar-se a oferir serveis a
empreses de municipis mitjans i petits a la comarca. Els participants -emprenedors i empreses de
l'àmbit serveis que vulguin donar un impuls al seu negoci i créixer al territori- tindran un total de
100 hores de formació més un pla personalitzat d'orientació i assessorament.
El programa Primer comença el setembre i tindrà un total de 100 hores de formació ? presencial i
online- i un pla personalitzat d'orientació i assessorament.
Aquelles persones que estiguin interessants o vulguin més informació d'aquest programa han de
trucar al telèfon 634 210 552 o enviïn un correu a sfabrega@selva.cat
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