IMPACTES
SOCIALS
SOSTENIBLES

PROJECTES DE VALOR
PER TERRASSA PVxT
Projectes de Valor per Terrassa PVxT
és una iniciativa d’innovació social per fer
de la innovació i l’emprenedoria social
una eina per generar impacte social
i mediambiental així com activitat econòmica mitjançant el suport a la creació
de projectes innovadors d’emprenedoria
social d’alt valor local.
PVxT és un programa que orienta
i acompanya projectes d’alt impacte
social o mediambiental per què puguin
formalitzar acords amb diverses entitats
privades, organitzacions o persones que
actuïn com a patrocinadors o inversors
dels diferents projectes.

PVxT IMPACTE
QUÈ SÓN
ELS PVxT?
Els PVxT són projectes innovadors i d’alt impacte social i/o
mediambiental.
Aquestes iniciatives poden ser de diversos tipus: projectes
emprenedors i empresarials, d’emprenedoria corporativa,
d’innovació oberta, de participació ciutadana etc., així com
projectes d’economia social, solidària i col·laborativa, que
busquin un alt impacte social i/o mediambiental a Terrassa.

QUINS TIPUS
DE PROJECTES BUSQUEM?
Busquem projectes amb les següents característiques:
1. El seu propòsit principal és resoldre reptes
socials i/o mediambientals.
2. Són viables econòmicament i poden
generar ingressos.
3. Són innovadors.
4. Tenen una gestió responsable i transparent.
5. S’impliquen amb el territori i la seva comunitat.

COM ELS
AJUDEM?
Facilitem contactes de ﬁnançament privat per
ajudar-los a trobar inversió, ja sigui a través d’empreses i organitzacions o bé de particulars seguint
un model d’inversió d’impacte o ﬁlantròpica.

PRESENTA
EL TEU PROJECTE
Si tens un projecte que
s’ajusti als criteris anteriors
i busques inversió pots
presentar la teva sol·licitud
a l’enllaç del formulari que
s’indica a continuació.

PVxT INVERSIÓ
PVxT INVERSIÓ
La principal característica d’aquest programa
és impulsar projectes d’alt impacte social
o mediambiental mitjançant la participació
d’empreses, organitzacions o particulars que
vulguin oferir inversió vinculada a emprenedoria
corporativa i responsabilitat social empresarial.

COM ES POT PARTICIPAR
FENT INVERSIONS?
Per poder participar com a persona, entitat o
empresa inversora d’aquests projectes, cal
subscriure un acord d’adhesió i acceptar els
compromisos de participació.
Per a més informació sobre el programa
i com participar-hi podeu posar-vos
en contacte per correu electrònic amb:
projectesdevalor@terrassa.cat
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CONTACTE
Email: projectesdevalor@terrassa.cat
Telèfon: 93 739 70 00
Ext. 4950
Servei d'Innovació
C/ Telers, 5 Passadís B 2a planta
08221 Terrassa
www.terrassa.cat/innovacio

AMB EL SUPORT DE:

