REDESSA finançarà les inscripcions del Pla Embarca
2015 de les empreses ubicades als centres que
gestiona
Marc Arza sosté que el “suport real i directe”
emprenedors és un dels objectius de l’equip de govern

als

La societat municipal Reus Desenvolupament Econòmic (REDESSA) ha
anunciat aquest dijous al migdia que finançarà la inscripció del Pla
Embarca 2015 d’aquelles empreses que s’ubiquin als centres que
gestiona i que siguin seleccionades per aquesta segona edició del
programa. El Pla Embarca 2015 està adreçat a les empreses de, com a
màxim, 5 anys de vida, amb un component innovador i amb un equip
implicat. De fet, el Pla Embarca s’orienta a repensar l’estratègia,
redefinir els equips i finalment, establir uns objectius per obtenir uns
resultats ambiciosos. Un procés centrat en l’avaluació i el tractament
de la manca d’experiència dels promotors, dels errors de gestió i dels
problemes amb l’equip i que potencia la xarxa de contactes.
El president de REDESSA, Marc Arza, ha assegurat que el “suport real i
directe” als emprenedors és un dels objectius de l’equip de govern
municipal i una bona manera de demostrar-ho és facilitant l’accés a
aquestes empreses que volen crèixer. Arza ha insistit que el programa
de creixement empresarial que porten a terme les empreses
seleccionades pretén reduir el temps que poden tardar a posar el seus
serveis o productes al mercat. De fet, el Pla Embarca està pensat per a
empreses que necessiten reformular-se, endreçar-se i professionalitzarse abans d’aixecar el vol cap al creixement empresarial.
El president de REDESSA ha explicat també que aquesta segona
edició que s’està preparant és un bon senyal que la mentalitat i
actitud emprenedora està ben assentada al territori. A més, Marc Arza
ha dit que l’experiència de les 12 empreses participants en aquesta
primera edició ha constatat la bona feina feta per l’equip de tutors
que assessoren de manera continuada les empreses que en prenen
part. A les xarxes socials de REDESSA podeu veure el clip de vídeo de
testimonials de les empreses d'aquesta primera edició.
De la seva banda, el coordinador de l'Acceleradora Catalunya Sud,

Ivan Utgé, ha detallat que el programa d’acceleració d’start-up’s, de
6 mesos de duració, està majoritàriament finançat per Catalunya
Empren de la Generalitat de Catalunya, valorat en 6.000 euros per
empresa. L’aportació de les empreses consisteix en un 10% del cost del
programa, que serà finançat per REDESSA per aquelles empreses
implantades als seus centres.
En clau de resum, el Pla Embarca té un objectiu clar: reduir al màxim el
període de validació i d’arribada al mercat del producte/servei, i
aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla
de creixement per a l’empresa. El termini per formular les inscripcions
acaba el divendres 27 de març.
Sessions informatives
Un tret diferencial del programa és la proximitat, que a través de la
xarxa d’acceleradores ofereix els seus serveis en el territori.
L’Acceleradora Catalunya Sud, ubicada al Tecnoredessa des de l’any
passat, ha fet diverses sessions informatives del programa amb la
col·laboració de REDESSA i ofereix una atenció individualitzada a totes
aquelles empreses interessades a participar en el Pla Embarca 2015.
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