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Els programes de suport COVID-19 formen part de les mesures 

extraordinàries que l'Escola d'Organització Industrial (EOI) i la Secretaria 

General d'Indústria i de la PIME (Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme) 

estan duent a terme amb el cofinançament del Fons Social Europeu, per a 

contrarestar els efectes del COVID-19. Concretament aquest mes es posen 

en marxa els següents: 

PIME DIGITAL- Aquest Curs de Desenvolupament de Negoci Digital és un 
curs pràctic que ofereix a persones emprenedores, PIMES i 
autònoms, afectats per la crisi del COVID-19, les eines clau per a facilitar 
la presa de decisions en un entorn digital en contínua transformació. 
Aquest programa ensenya a analitzar de manera crítica les necessitats 
de digitalització en l'organització, així com a desenvolupar les habilitats 
necessàries per a innovar i dur a terme una transformació digital àgil i 
eficaç. 

El programa, a realitzar entre els mesos de maig i juliol, està totalment 

cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministeri d'Indústria, Comerç 

i Turisme. En aquest enllaç es pot sol·licitar l'admissió. 

ASSESSORAMENT PIME- Professionals especialitzats analitzaran, al costat 

dels participants, les seves empreses i models de negoci i desenvoluparan 

un pla estratègic d'impuls i millora, ajustat a les seves necessitats. 

Persones emprenedores, fundadores d'una startup o PIME amb 

personalitat jurídica pròpia o autònoms. 

El programa, a realitzar entre els mesos de maig i juliol, està totalment 
cofinançat pel Fons Social Europeu i el Ministeri d'Indústria, Comerç 
i Turisme. En aquest enllaç podràs sol·licitar l'admissió. 

ASSESSORAMENT EXPRESS- En el complex context actual 

derivat del COVID-19, aquest servei ajudarà a persones emprenedores i 

autònoms en la presa de decisions vinculades a la gestió financera i legal 

del seu negoci, mitjançant formació i assessorament especialitzat. A més 

s'inclouen aspectes específics de la regulació recent relacionada 

amb el COVID-19. 

https://www.eoi.es/sites/default/files/inline-files/PROGRAMA%20PYME%20DIGITAL%20COVID19.pdf
https://www.eoi.es/es/cursos/34872/curso-de-desarrollo-de-negocio-digital-covid-19-online-cataluna
https://www.eoi.es/sites/default/files/inline-files/PROGRAMA%20ASESORAMIENTO%20EMPRESARIAL%20PYME%20%20COVID19.pdf
https://www.eoi.es/sites/default/files/inline-files/PROGRAMA%20ASESORAMIENTO%20EXPRESS%20COVID19.pdf
https://elink.clickdimensions.com/c/6/?T=NDAyMjQxOTg%3AMDItYjIwMTI1LTMxNDI1NzYxZWI1MzQzNDJhYTA3OGM2ZjdkZjkxMzVm%3AbnBpbmllbGxhQGFjZWIuY2F0%3AY29udGFjdC1mODc0NmVkOTAxNjllNjExODQxNjAwNTA1NmIyNDk0MS0zNGMzMzM5NTMwY2I0NzJlOGY4NzJiMTNkNDA1NDgwNA%3AZmFsc2U%3AMw%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZW9pLmVzL2VzL2FzZXNvcmFtaWVudG8tcHltZS1jb3ZpZC0xOS1jYXRhbHVuYT9fY2xkZWU9Ym5CcGJtbGxiR3hoUUdGalpXSXVZMkYwJnJlY2lwaWVudGlkPWNvbnRhY3QtZjg3NDZlZDkwMTY5ZTYxMTg0MTYwMDUwNTZiMjQ5NDEtMzRjMzMzOTUzMGNiNDcyZThmODcyYjEzZDQwNTQ4MDQmZXNpZD1mZmFjZDgwMi1mOThkLWVhMTEtYmUxNS0wMDUwNTZiMjQ5NDE&K=3eJkA_FgVFECaZ4gA_HY3g

