II Edició del Programa d'Emprenedoria
Rural, Activa i Sostenible (UVemprén
RURAL)
Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius

La Universitat de València i l'emprenedoria rural
 La Universitat de València no és aliena als problemes i conseqüències
de la despoblació que afecten un bon nombre de municipis valencians,
per això, el vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, en el marc
de el pla director UVemprén, persegueix facilitar al seu estudiantat
programes de formació complementària amb la finalitat d'aprofitar el
talent de la comunitat universitària per contribuir a combatre la
despoblació i a vertebrar el nostre territori.
 Una de les línies d'actuació d’UVemprén per afavorir aquests
objectius, és promoure relacions i aliances de caràcter local,
autonòmic, nacional o internacional i amb altres elements de el
sistema d'innovació.

La Universitat de València i el foment de l'emprenedoria rural
 D'una banda, la Universitat de València i la Diputació de València tenen
un conveni de col·laboració a fi de generar un programa formatiu
universitari que contribueixca a combatre la despoblació i a una major
creativitat i diversificació de l'economia.
 L'èxit d'aquesta aquesta estratègia resideix també en la coordinació i
col·laboració amb els diferents agents de l'ecosistema, tasca en la que
a la província de València juga un paper clau el CEEI de València com a
entitat que promou l'emprenedoria i compta amb experiència
promovent projectes innovadors en l'àmbit de desenvolupament rural.
També comptem amb la col·laboració de l‘Aula Empresocial de la
Universitat de València i l’Asociació d’Emprenedors Rurals AER.

És un programa formatiu de caràcter intensiu dissenyat en
col·laboració per la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de
València (UVemprén) i altres agents de l'ecosistema innovador
que, gràcies a el patrocini de la Diputació de València, posa a
la l'abast de l'estudiantat la possibilitat de:

Objectius
(1) Aprendre metodologies innovadores: Un certificat de
tècniques d'emprenedoria innovador al Campus
d'Emprenedoria Rural de la Universitat de València de la mà
de professionals i acadèmics, durant una setmana de treball
molt intensa.
(2) Conèixer l'entorn on aplicar l'après: Aprendre fent,
l'estudiantat ha d'aplicar els coneixements rebuts per
desenvolupar la seva idea mitjançant pràctiques
d'emprenedoria en l'entorn real
(3)

Contribuir a combatre la despoblació fomentant un
emprenedoria eco-sostenible: Sent catalitzadors i
promotors d'idees innovadores, creatives i imaginatives,
capaços de generar grans expectatives de futur en els
entorns rurals més desfavorits.

Què et portes?
Certificat de Tècniques
d'Emprenedoria Innovador:
Campus d'Emprenedoria Rural de la UV

Participar:

Networking:

Es seleccionaran els i les
participants que millor s'alineïn
amb els valors de el programa
però, sobretot, a les persones
més motivades

Beques (1.000 € x mes) per a
realitzar pràctiques
formatives en 2021
d'emprendrenedoria rural

El procés formatiu i les
pràctiques et permetran
apropar-te i conèixer a
molts professionals en
diverses àrees.

Pràctiques acadèmiques d’emprenedoria:
Aprendre fent, l'estudiantat ha d'aplicar els
coneixements rebuts per desenvolupar la seua idea
mitjançant pràctiques en l'entorn real

