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preveu gestionar un total de 286 beques a tot Europa per
als anys 2017 i 2018

NOU IMPULS AL PROGRAMA EUROPEU
D’INTERCANVI ERASMUS PER A NOUS
EMPRENEDORS
AMB
MÉS
BEQUES
ENTRE EMPRENEDORS I EMPRESARIS
Blasco de Garay, 29-49
08224 TERRASSA
Tel. 93 733 98 33
Fax 93 789 11 65
info@cambraterrassa.org
www.cambraterrassa.org
_____
Delegació
Vallespir, 19, 1a Planta
08173 SANT CUGAT DEL
VALLÈS
Tel. 93 576 35 74
Fax 93 576 35 71
delegacio@cambraterrassa.org

Terrassa, 26 de juny de 2017. Incrementar el nombre d’intercanvis
entre nous emprenedors i empresaris consolidats de diferents països
europeus per compartir coneixement i experiències i fer prospecció
sobre les oportunitats de col·laboració en parternariat en el marc del
programa europeu d’intercanvi transnacional Erasmus per a Nous
emprenedors és un dels compromisos que han contret les
organitzacions que conformen el Consorci europeu d’entitats liderat per
la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, després de
reunir-se en una primera trobada celebrada a la seu de l’entitat
terrassenca els dies 18 i 19 de maig.
En el marc d’aquesta reunió, els representats de les organitzacions
d’Alemanya, França, Itàlia, Espanya, Polònia, Bèlgica, Eslovàquia,
Hongria i Armènia van definir les bases que guiaran l’execució d’aquesta
nova edició del projecte que es desenvoluparà en el transcurs de
període 2017-2018 i van analitzar com reforçar els models de gestió
dels intercanvis interregionals entre els emprenedors joves i empresaris
consolidats que han estat implementats fins al moment per maximitzar
els seus resultats, assegurant la qualitat i l’impacte positiu als
participants. Dins d’aquest període, el programa preveu gestionar un
total de 2000 beques en el marc del programa d’intercanvis de nous
emprenedors i empresaris a tot Europa, 286 de les quals seran
administrades per la Cambra de Terrassa. Des de l’any 2009,
l’organització terrassenca ha promogut i gestionat la participació d’un
total de 45 nous emprenedors catalans en el programa fent una estada
en una empresa europea, així com la participació de 90 empreses
catalanes que han acollit emprenedors procedents de diferents països
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europeus. La previsió per als propers dos anys supera amb escreix
aquestes dades.
Emprenedoria-Empresa: aprenentatge i coneixement
El programa de mobilitat Erasmus For Young Entrepreneurs està
dissenyat per promoure a nivell europeu la competitivitat i la
internacionalització
en
l’àmbit
de
l’emprenedoria
mitjançant
l’aprenentatge i la transferència de coneixements a través de
l’intercanvi transnacional de nous emprenedors i empreses consolidades
europees. Des de la perspectiva de la cooperació, l’emprenedor
enriqueix la idea de negoci amb l’experiència que pot proporcionar un
empresari consolidat al mercat, al mateix temps que aquest es nodreix
de noves perspectives del seu negoci, l’oportunitat d’ampliar una xarxa
de contactes i conèixer nous mercats o establir accions de cooperació
amb socis estrangers. El sector empresarial de l’emprenedor i
l’empresari que participen a l’intercanvi pertanyen al mateix sector
d’activitat o són complementàries. En aquest sentit, les parelles
emprenedor-empresari són escollides per ells mateixos ja que tenen
accés a una base de dades de perfils empresarials de tots els països
europeus. Les activitats portades a terme en l’intercanvi, també les
pacten els participants, per fomentar la col·laboració mútua.
La Cambra de Terrassa, que gestiona la participació d’empreses
catalanes en el projecte com a empresaris d’acollida d’emprenedors
europeus, ha obert la convocatòria de beques per a nous emprenedors
que, ubicats a Catalunya, estiguin interessats a experimentar una
estada en una empresa europea. L’estada de l’emprenedor a l’empresa
d’acollida es desenvolupa durant un període d’entre un i sis mesos.
L’organització empresarial terrassenca, que està implicada de forma
activa a la gestió d’aquest programa d’intercanvi des de l’any 2009, ha
renovat el conveni marc de gestió del programa subscrit amb la
Comissió Europea per a un període de sis anys, el que l’entitat
terrassenca interpreta com una mostra de suport i confiança a la seva
trajectòria en l’àmbit de la gestió en l’àmbit dels intercanvis
internacionals, i que es ratifica amb la seva posició de lideratge al
capdavant del consorci Ulixes EYES d’entitats europees en el marc del
programa Erasmus for Young Entrepreneurs. Aquest consorci està
format per deu organitzacions d’un total de nous països europeus:
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa i la Cambra de
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Comerç i Indústria d’Oviedo (Espanya); Polish Agency for Enterprise
Development-PARP (Polònia); Education and Innovation Center-VelmaxVIC/VELMAX (Eslovàquia); Technologie und Gründerzentrum Bautzen,
GmbH (Alemanya); Chamber of Commerce and Industry of Veszprem
(Hongria); OXALYS SCOOP SA (França); i SME Entrepreneurship
Development National Center (Armènia), Chamber of Commerce and
Industry of Torino (Itàlia), Camber of Commerce and Industry of East
Flanders (Bèlgica).

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de
referència amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva
demarcació i que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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