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Acompanyament expert per al creixement i la internacionalització

Presentació
L’acció
consisteix
en
l’acompanyament expert per al
disseny d’estratègies vinculades al
creixement i a la internacionalització
d’entitats de l’economia social i
cooperativa. Les accions han de
permetre a les entitats participants a
enfortir
la
seva
viabilitat
i
sostenibilitat i ajudar a millorar
l’estratègia de gestió des d’una
perspectiva de model de negoci
assegurant una bona gestió i
sostenibilitat del model.

Objectius
 Enfortir

el
creixement
de
projectes de l’economia social i
cooperativa participants que
faciliti la seva viabilitat i la
capacitat d’accedir a nous
mercats nacionalsi internacionals
acompanyant-los en:

 Planificació estratègica del
pla d’empresa.

 Recolzament en el procés
de disseny d’un pla
d’internacionalització

 Suport a la presa de
decisions

Promotors:

Continguts

Metodologia i Estructura

Es treballaran els aspectes clau per
al procés de creixement i de
consolidació
de
les
entitats
d’economia social i cooperativa
vinculats als àmbits de:
 Model de negoci. Elements de
valor
 Estratègia comercial i de
comunicació
 Gestió econòmica i financera
 Gestió interna
 Recerca de nous mercats
internacionals

4 sessions de treball col·lectives
(5 hores/sessió) que incorporin una
formació
útil
i
pràctica
complementària
al
procés
d’acompanyament individualitzat i
que
afavoreixi
l’intercanvi
de
coneixements i experiències entre
els projectes participants. Les
sessions
col·lectives
permetran
treballar i compartir els àmbits claus
en el procés de creixement i
consolidació de les entitats.

L’acompanyament
individual
permetrà ajustar els continguts a les
necessitats específiques de cada
projecte.

Acompanyament
individualitzat
(30 hores/projecte) Implantar a cada
entitats
participant
un
acompanyament
expert
individualitzat
que
els
faciliti
l’elaboració i redefinició orientat al
creixement del seu model de negoci
i a la recerca de nous mercats
nacionals i internacionals.
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Calendari
Destinataris
Entitats
d’economia
social
i
cooperativa ja consolidades i que
vulguin definir un pla de creixement i
enfortiment que:
 Estiguin en una situació ja
consolidada.
 Tinguin un interès ferm per
millorar i la voluntat explícita de
posar en marxa accions.
 Vulguin accedir a nous mercats
ja
siguin
nacionals
i/o
internacionals.
 Facilitin una interlocució i la
implicació de les persones
rellevants de l’entitat al llarg de
l’acompanyament.
 Tinguin la voluntat de treballar
conjuntament amb la persona
experta.
 Tinguin el compromís de
participació en les diverses
accions segons el calendari
determinat.

Sessions col·lectives (5h/sessió)
Acompanyament individualitzat de 8
mesos.
Les
sessions
seran
acordades
mútuament
entre
l’empresa participant i l’equip
d’experts.

Procés de selecció de les
iniciatives participants

Termini

El procés de selecció de projectes
està dividit en 2 fases:
 Avaluació de bases i avaluació
tècnica en base al formulari
presentat.
 Entrevista
personal
per
aprofundir en aspectes com:
o Proposta de valor. Potencial
de producte o servei
o Impacte social.
o Gestió
comercial
i
de
comunicació
o Gestió econòmica
o Lideratge
o Equip de persones.
o Motivació i compromís per
participar en la iniciativa.
o Potencial de creixement
o Grau d’innovació.
o Coherència del projecte.

Les empreses es seleccionaran
d’acord a la seva adequació amb els
objectius de l’activitat, els criteris a
valorar i tenint en compte l’ordre
d’inscripció.

Fins el 30 de gener del 2017

Aquelles iniciatives que es detecti
que tenen un projecte madur
d’internacionalització, podran ser
derivades al projecte aracoop
internacional impulsat per ACCIÓ.

Dubtes i consultes
Es realitzaran 7 sessions de difusió i informació de l’acció arreu de Catalunya, les dates i els emplaçaments es podran trobar a www.aracoop.coop/agenda/

Facilitadors
Gestión Integral SCCL

Contacte: Miquel Las Heras

mail: mlasheras@grupintegral.es

Tel: 647 863 324

Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Contacte: Ester Aguirre

mail: ester.aguirre@fcac.coop

Tel: 973 24 79 82

Formulari d’Inscripció

Promotors:

Amb el finançament de:

