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Acción 3-. Difusión das axudas outorgadas por outros organismos.

A Concellería de
e Emprego é consciente da importancia
ia da difusión das políticas
activas emprego adoitadas por outras administracións públicas, xa que estas
axudas na meirande parte dos casos,
casos constituen un factor determinante no óptimo
desenvolvemento
mento do inicio da actividade empresarial.
empresarial

Por isto, dende a Concellaría de Emprego,
Emprego, procederase a elaboración dun Boletín
Informativo Semanal “Porremprego”, onde se procederá a publicación de tódalas
convocatorias de axudas abertas.

Co mesmo obxecto, realizarase un seguemento de cada un dos
dos emprendedores
usuarios do SAEP,, de tal forma que recibirán información personalizada das
da axudas
que poidan encaixar na
a execución do seu proxecto.

Así

mesmo

xornadas
organizados
transmitir

aproveitaranse

e

foros
pola

as

de

as

difusión

Concellaría

para

posibilidades

que

ofrecen
en cada unha de estas axudas,
de xeito que ningunha boa idea de
negocio deixe de ser levada a cabo
por falta de apoio.
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Difusión das axudas outorgadas por outros organismos

OBXECTIVOS

Divulgación das políticas activas de emprego adoitadas
por outras administracións públicas.

-

Actualización periódica da páxina web creada pola
Concellaría de Emprego, coas convocatorias que
vaian xurdindo.

CARACTERÍSTICAS

Seguemento persoalizado dos proxectos iniciados
ao

XERAIS

amparo

do

Servizo

de

Asesoramento

a

Emprendedores do Concello do Porriño (SAEP).
-

Boletín Informativo Semanal “Porremprego”, onde
se

procederá

a

publicación

de

tódalas

convocatorias de axudas abertas.
-

DESTINATARIOS

Xornadas e Foros de difusión.

Emprendedores que exerzan a súa actividade empresarial
na área de O Porriño.

Previa cita, achegándose ó centro, ou ben chamando aos
FORMA DE ACCESO

teléfonos: 986 33 82 17, ou comunicándose vía e-mail:
axente.emprego@porremprego.org.
Web: www.porremprego.org
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EQUIPO

FINANCIAMENTO

-

Técnicos de Emprego.

-

Equipo Administrativo.

Concello do Porriño.

