INFORMACIÓ I FORMACIÓ PER A PERSONES EMPRENEDORES
GENERALITAT VALENCIANA
- Portal Emprendedor
Plataforma de la Generalitat Valenciana dirigida a les persones que vulguen emprendre. Agrupa
tota la informació que puga ser d’utilitat per a desenrotllar i posar en marxa una idea de negoci o
projecte empresarial: assessorament, formació, finançament, ajudes i subvencions, i altres portals
que detallem més avall.
http://www.emprendedores.gva.es/va/otros-portales
- SERVEF (Servici Valencià d’Ocupació i Formació)
Compta amb una xarxa de mentors i mentores, amb l’objectiu de donar assessorament
professional i suport especialitzat amb duració de 6 mesos a desempleats que hagen realitzat un
itinerari orientat a l’emprenedoria i que requerisquen este suport pel tipus de projecte que
desenrotllaran.
A més oferix un itinerari formatiu a les persones desempledes que desitgen obtindre un Certificat
de professional de Creació i Gestió de Microempreses (+ de 500 hores).
http://www.servef.gva.es/va/red-mentores-servef-emprende
- Centres Infodona
Oferixen orientació per a la creació d’empreses.
http://www.bsocial.gva.es/va/web/mujer/centros-infodonaff0
- Xarxa de Centres de Turisme de la Generalitat Valenciana
Convoquen cursos de 40 hores per a persones desempleades que estiguen interessades a
emprendre un negoci del sector hostaleria o turisme.
http://www.xarxadecentresdeturisme.com/opencms/opencms/centresdeturisme/va/contents/cdt_val
encia/noticias/noticia241.html
- Invat.tur Emprende
Té per objecte recolzar l’emprenedoria en el sector turístic de la Comunitat Valenciana.
http://invattur.gva.es/events-tallers-i-seminaris-2/?lang=va
- Centres Europeus d’Empreses Innovadores
Entitats vinculades a l’IVACE (Institut Valencià de Comerç Exterior) que promouen l’emprenedoria
i la innovació. Oferixen assessorament, formació, infraestructures (espais per a esdeveniments,
coworking, …). Emprenemjunts és un portal de referència que aglutina els agents del sistema
valencià de suport a l’emprenedoria.
http://www.emprenemjunts.es/?lang=2
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ALTRES ENTITATS I ADMINISTRACIONS
UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Tenen cursos i recursos dirigits al seu alumnat.
- Universitat d'Alacant
El projecte ua:emprende, oferix orientació, assessorament personalitzat, formació bàsica,
convocatòria de premis, etc. Tel: 965 903 400
http://uaemprende.ua.es/va/projecte-ua-emprende.html
- Universitat Miguel Hernández
PEU, Programa d'Emprenedors Universitaris, oferix formació, assessorament, mentoring, etc.
http://observatorio.umh.es/ca/estudiantes-bolsa-de-practicas/programa-de-emprendedoresuniversitarios-peu/
- Universitat Jaume I
OIPEP, Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la UJI, proporciona orientació
professional, jornades formatives, etc.
http://ujiapps.uji.es/serveis/oipep/
- Universitat Politècnica de València
L'Institut IDEAS impulsa i gestiona iniciatives empresarials que sorgisquen en la UPV,
especialment empreses innovadores i de base tecnològica a la Comunitat Valenciana, així com
formació per a la comunitat universitaria i la societat en general.
http://www.ideas.upv.es/
- Universitat de València
UNIEMPREM és una plataforma de la UV per a promoure l'autoocupació de la comunitat
universitària, i oferix la recerca de finançament per mitjà de crowdfunding, la recerca de socis, etc.
http://www.uniempren.es/page/what_is
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ALTRES UNIVERSITATS
- UNED
Té cursos online massius i oberts (COMA-MOOC), que són gratuïts, encara que l'obtenció d'una
acreditació o certificació pot tindre un cost.
https://coma.uned.es/
També té un curs d'empreniment i innovación social, d'una duració estimada de 30 hores.
https://coma.uned.es/course/emprendimiento-e-innovacion-social-ii-3/
- COIE
Centre d'Orientació i Ocupació de la UNED. Disposa de punt PAE per a emprenedors, compta
amb recursos diversos, i participa del projecte “I SEE YOU”, dins del programa Erasmus+ per a
jóvens emprenedors en el camp de l'emprenedoria social.
http://coie-server.uned.es/emprendedores

AJUNTAMENTS
Són molts els consistoris que oferixen formació i altres recursos per a fomentar l'emprenedoria, la
innovació i l'ocupació autònoma en el municipi. Se citen alguns.

ALACANT
- Juventud Emprendedora,
Guia pràctica de la Regidoria de Joventut d'Alacant
http://www.alicante.es/va/documentos/joventut-emprenedora-0
- Agència Local de Desenrotllament Econòmic i Social
http://www.impulsalicante.es/va/

CASTELLÓ
- Agencia per al Foment de la Innovació Comercial - AFIC
http://castellon.portaldelcomerciante.com/
-Diputación de Castelló (i Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme)
http://www.impulsalicante.es/va/
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ELX
- Regidoria de joventut i cooperació.
http://www.elchejuventud.es/empleo/32
- Oficina Municipal de l'Emprenedor
http://www.elcheemprende.com/oficina_municipal_del_emprendedor

VALÈNCIA
- Impulsa Joven.
Oficina de la Regidoria de Joventut. Oferix participació en Erasmus Jóvenes Emprendedores,
mentorización, ajudes i premis municipals a emprenedors.
http://impulsajoven.es/emprende/
- Valencia Emprende
Iniciativa de la Regidoria d'Ocupació i Emprenedoria. Compta amb un Centre de Recursos
Empresarials i Innovació.
http://www.valenciaemprende.es/va/
- InnDEA
Fundació de l'Ajuntament de València, que promou la innovació en els sectors productius de la
ciutat.
http://inndeavalencia.com/?lang=va

CAMBRES DE COMERÇ
Les Cambres de Comerç oferixen informació i assessorament per a la creació d'empreses a
través de la Ventanilla Única Empresarial – VUE, on es pot tramitar l'alta de forma presencial i
telemàtica a través del Document únic Electrònic – DUE, per a donar d'alta l'empresa. També es
pot realitzar la tramitació de forma virtual, a través del Punto de Asesoramiento e Inicio de
Tramitación – PAIT.
Solen tindre informació en la web sobre els diferents aspectes a conéixer per a la creació d'una
empresa, com a formes jurídiques d'empresa, el pla d'empresa/viabilitat, fiscalitat, tràmits,
finançament, etc. Compten amb un Viver d'Empreses. Així mateix oferixen formació (Alacant).
- Cambra de Comerç de València
http://www.camaravalencia.com/va-es/negocio/pagines/crear-empresanegocio.aspx?utm_source=webglobal&utm_medium=pie&utm_campaign=medicionhome
- Cambra de Comerç de Castelló
http://www.camaracastellon.com/creacion-de-empresas/crear-una-empresa/inicio-valencia.asp
- Cambra de Comerç d'Alacant
http://www.camaralicante.com/index.php?l=2
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MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME – Govern d’Espanya
- Programa Actívate
És una iniciativa del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, en col·laboració amb Google, a través
de l'empresa pública Red.es i amb la col·laboració de l'Injuve i d'universitats espanyoles, que
oferix cursos gratuïts de 40 hores, tant presencials com online.
http://www.google.es/landing/activate/index.html
- Creació d'Empreses
Portal que oferix ferramentes online per a la posada en marxa d'un negoci.
http://www.creatuempresa.org/es-ES/Paginas/CEHome.aspx
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UNIÓ EUROPEA - COMISSIÓ EUROPEA
- Tu Europa - Your Europe
Guia pràctica per a fer negocis a Europa, del portal Tu Europa - Your Europe
http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm#top
- Enterprise Europe Network – EEN
Xarxa per a impulsar el creixement i l'ocupació, de la D.G. Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria
i Pimes.
http://een.ec.europa.eu/
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