


19:00Recepció i acollida

19:15Obertura de la trobada (David Ricart)

19:20Dinàmica de la sessió. (Pep Sagarra)

19:30Primera entaulada

19:55Segona entaulada

20:20Tercera entaulada

20:40Tancament de taules. 

20:45Subvencions vigents

21:00Comiat



Objectius de la sessió

• Facilitar el contacte entre emprenedors i 
empresaris del municipi.

• Crear oportunitats de compra i venda entre 
assistents.

• Facilitar la venda creuada de productes i 
serveis.

• Facilitar la creació conjunta de productes i 
serveis.



Mecànica de la sessió

Entrevistes a les taules:
1. Presentació molt breu. (Nom, empresa, 

producte o servei ofert) TOTS.
2. Formem parelles.
3. Fent servir els documents de notes entrevista 

alterna emplenant el full guia.
4. Exposició a la resta de la taula dels serveis oferts 

per la persona entrevistada.
5. Recollida de notes individuals i demandes 

d’entrevistes posteriors.



Mecànica de la sessió

El treball en xarxa:

1.No ens enganyem. Només uns pocs afortunats 
sortiran avui amb una proposta comercial.

2. El que hem de cercar es objectes d'interès per 
a entrevistes posteriors.



Xarxes.

L’altre pot ser:
• Proveïdor.

• Client.

• Facilitador de la meva venda.

• Un receptor del meu ajut comercial.

• Un col·laborador per a construir serveis o 
productes nous en el meu catàleg.

• La meva competència.



SUBVENCIONS A 
EMPRESES



ICAEN

• L’Institut Català de l’Energia a obert el procés 
de concessió de subvencions per a

Projectes d'estalvi i eficiència 
energètica

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.34506998115f182fc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=1a49af6492b39210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1a49af6492b39210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.34506998115f182fc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=1a49af6492b39210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=1a49af6492b39210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


ICAEN

• El termini de presentació de sol·licituds per a 
projectes d'estalvi i eficiència energètica per al 
2010 s'obre el 5 d'octubre i finalitza el 18 de 
novembre

• A la Web de l’ICAEN es troben les fitxes resum 
de les diferents línies de subvenció

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.897a4be85d3b580ec644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=3485af6492b39210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3485af6492b39210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default


ICAEN

• Algunes de les línies de subvenció són:

• Auditories energètiques

• Estalvi Energètic en Il·luminació Interior

• Estalvi Energètic en Il·luminació Externa



ACC1Ó

• ACC1Ó és l'agència de suport per a la 
competitivitat de l'empresa catalana 
experta en innovació i 
internacionalització.

• Destinada a empreses i entitats

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/index.jsp


ACC1Ó

• Ofereix eines i serveis de suport i 
acompanyament enfocats a:

– L’estratègia empresarial

– Internacionalització del negoci

– Innovació tecnològica

– Impuls del talent i valorització del 
coneixement

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/estrategia-empresarial/
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacionalitzacio/
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/talent-coneixement/


ACC1Ó

• Ajuts a la internacionalització

• Ajuts a la innovació

• Ajuts de gestió i estratègia 
empresarial

• Beques per realitzar pràctiques empresarials 

a l'estranger 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-2010/internacionalitzacio/index.jsp
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-2010/innovacio/index.jsp
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-2010/estrategia-empresarial/index.jsp
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-2010/estrategia-empresarial/index.jsp
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts-2010/beca/index.jsp


INICIA

• Inicia és el portal de la Generalitat de 
Catalunya dedicat a la creació d’empreses

• El projecte té tres branques:

– La motivació

– La creació

– El creixement i la consolidació

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/motivacio.do
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/creacio.do
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/consolidacio.do


INICIA

• L'objectiu dels programes Inicia és 
desenvolupar actuacions específiques per tal 
d'aconseguir eliminar els obstacles que 
impedeixen a dones, joves i altres col·lectius 
una igualtat real d'oportunitats en el món 
laboral. 

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/programes/index.jsp


INICIA

• Programa per a Dones Emprenedores

• Treball Autònom

• Cooperatives i societats laborals

• Joves Emprenedors

• En tots els casos, Inicia ofereix assessorament tècnic, 
informa de les passes a seguir i ofereix la possibilitat 
de finançament i subvencions.

http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/programes/dones-emprenedores/index.jsp
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/programes/treball-autonom/index.jsp
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/programes/cooperatives-i-societats-laborals/index.jsp
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/programes/joves-emprenedors/index.jsp

