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Dimarts, 5 de juliol de 2022

El Consorci Gestor del Pacte Territorial organitza una jornada informativa per a donar
suport a la mobilitat de les PYMES i les persones emprenedores a la Unió Europea

El passat 30 de juny del 2022 el Pacte Territorial de la Plana Baixa va col·laborar amb
l'entitat Fundació Equip Humà per a organitzar una jornada informativa per a donar suport a
la mobilitat de les PYMES i persones emprenedores a la Unió Europea.

Considerant que entre les línies de treball del Consorci es troba el disseny i la promoció
d'aquelles accions i programes que potencien el desenvolupament econòmic, empresarial i
social en l'àmbit territorial pertanyent als municipis consorciats, l'equip de treball del Pacte
Territorial de la Plana Baixa es troba en cerca constant de propostes i projectes que incentiven
l'activitat empresarial del territori.

Per això, quan sorgeix l'oportunitat de col·laborar amb Fundació Equip Humà per a promoure
que iniciatives estan obertes a posicionar a les empreses i persones emprenedores en el
mercat europeu, s'organitza la següent jornada per a presentar els principals programes:
MobiliseSME i Erasmus per a Jóvens Emprenedors.

En particular MobiliseSME permet que persones de l'equip de treball, de l'equip directiu o de
gerència d'una empresa puguen realitzar mobilitats d'entre 1 i 6 mesos dins de la Unió
Europea, amb la finalitat d'establir nous contactes en altres països europeus i l'oportunitat de
desenvolupar coneixements i habilitats en sectors específics, així com projectes, produccions
o iniciatives conjuntes amb socis europeus.

D'altra banda, Erasmus per a Jóvens Emprenedors és una iniciativa que ajuda jóvens aspirants
a muntar la seva pròpia empresa i a emprenedors amb poca experiència en gestió empresarial
a aprendre i intercanviar coneixements de gestió empresarial amb altres empresaris europeus,
en estades d'1 a 6 mesos.

La trobada es va realitzar a l'ajuntament de Xilxes, amb la implicació directa de l'alcalde per a
donar suport a les empreses i persones emprenedores del territori que aspiren a posicionar-se
en els mercats de la Unió Europea. Durant la jornada es va crear un espai de reflexió,
despertant l'interès de les persones assistents per aquesta mena de programes.




