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NOVETATS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
SANT JUST DESVERN
SUBVENCIONS A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL
Modalitat: Ajuts directes a les empreses
Data: Fins al 30.06.2015
Més informació i inscripcions: promocioeconomica@santjust.cat | Tel.: 93 480 48 00
Destinataris: empreses que contractin personal en situació d’atur de la Borsa de
Treball Municipal.
S’ha obert una nova convocatòria del Programa d'Orientació, Formació i Inserció
Laboral per a Empreses (POFI) per a subvencionar empreses i entitats sense ànim de
lucre que contractin persones aturades del municipi inscrites a la borsa local de treball.
Enguany, les subvencions són d’un màxim de 1.800 euros per contracte de 6 mesos per
a empreses, i de 2.000 euros per a entitats sense ànim de lucre.
Les empreses interessades poden presentar la sol·licitud a l'Oficina de Gestió Integrada
de l’Ajuntament abans del 30 de juny.
Bases de sol·licitud

CURSOS
SANT FELIU DE LLOBREGAT
COM ACCEDEIXO AL FINANÇAMENT
Modalitat: Formació per a persones emprenedores, empreses i comerços
Data: 23.04.2015
Horari: De 9:30 a 12:30 h
Preu: Gratuït
Lloc: Aula Sant Feliu. C Carrer de la Sànson, 74. Sant Feliu de Llobregat.
Informació: Centre Can Maginàs | oise@santfeliu.cat | Tel.: 93 685 07 83
Inscripcions: enviar la fitxa d'inscripció a oise@santfeliu.cat.
Destinataris: Adreçada a persones emprenedores, autònoms i empreses.
Un curs per aprendre a definir l'estratègia de finançament del projecte empresarial i
conèixer quines són les fonts d'accés al finançament per a les persones emprenedores.
Programa

Full d’inscripció

PROMODESPÍ
MAILCHIMP
Augmenta les teves vendes atraient nous subscriptors i automatitza les teves
comunicacions.
Modalitat: Màrqueting i comunicació
Data: 28.04.2015
Horari: De 9.30 a 13.30 h
Preu: Gratuït.
Lloc: Centre d’Empreses Fontsanta. Carrer Marquès de Monistrol, 6 | Sant Joan Despí
Informació i inscripcions: raquelme@sjdespi.net | Tel.: 93 480 80 50
Destinataris: persones emprenedores i en règim d’autònoms.
Aquest curs és una introducció a l’e-mail màrqueting, el canal que t’ajuda a augmentar les
vendes i estar en contacte amb clients. Aprendràs com utilitzar MailChimp per realitzar
campanyes d’e-mail màrqueting enviant newsletters de qualitat de la teva empresa.
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COM SER MÉS COMPETITIU EN EL TEU SECTOR
Modalitat: Competitivitat i innovació
Data: 06.05.2015 i 13.05.2015
Horari: De 09.30 a 13.30 h
Preu: Gratuït
Lloc: Centre d’Empreses Fontsanta. Carrer Marquès de Monistrol, 6 | Sant Joan Despí
Informació i inscripcions: raquelme@sjdespi.net | Tel.: 93 480 80 50
Destinataris: autònoms, persones empresàries, personal directiu i comandaments de PIMES.
Coneixeràs quins són els elements determinants perquè la teva empresa sigui més competitiva i sabràs com
s’elabora un full de ruta. S’explicaran quins són els criteris i indicadors que determinaran la competitivitat de
l’empresa en el sector on treballes.
Inscripció online

PROGRAMES
PIMEC – DIPUTACIÓ DE BARCELONA
4A EDICIÓ PROGRAMA ACCELERA EL CREIXEMENT
Modalitat: Programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement
Informació i contacte: Annabel Cuatrecases i Marcela Véliz |
Termini d’inscripció: 05.06.2015
Preu: 500 euros + IVA
Sol·licitud: Delegacions PIMEC o Centres Locals de Serveis a les Empreses
Destinataris: pimes o mitjanes empreses amb 3 o més treballadors i més de 5 anys
de trajectòria, vocació internacional i voluntat d’invertir.
ACCELERA EL CREIXEMENT és un programa per donar suport a empreses amb un
elevat potencial de creixement cosa que ha fet des de 2012 amb 50 pimes de la
demarcació de Barcelona, per edició, proporcionant 60 hores d’assessorament expert
per empresa en relació amb diverses àrees com poden ser, entre d’ altres: d’innovació,
suport a l’equip directiu, per al desenvolupament de productes i serveis, per a la
comercialització i la internacionalització.
Díptic informatiu
Inscripció online

ESDEVENIMENTS
ACCIÓ
PROGRAMAS DE COOPERACIÓN TECNOLOGICA INTERNACIONAL
Modalitat: Sessió informativa – novetats 2015
Data: 08.05.2015
Horari: De 9.30 a 12.30 h.
Termini d’inscripció: fins al 06.05.2015
Lloc: ACCIÓ - Sala d'Actes | Passeig de Gràcia, 129 | 08008 Barcelona
Informació i contacte: Joan Comas | Lurdes Mochales
Destinataris: empresa amb activitat d'innovació consolidada i amb projecció
internacional.
Durant la jornada es presentaran els diferents programes i instruments que tant ACCIÓ
com CDTI posen a disposició de les empreses per a l’ execució de projectes d'R+D amb
component internacional.
S'ofereix la possibilitat de mantenir reunions amb tècnics de CDTI i ACCIÓ per a revisar
propostes de projecte R+D amb component internacional.
Per portar a terme aquestes reunions caldrà enviar petició de reunió i breu resum executiu
del projecte a tecnicsrdi.accio@gencat.cat, abans del dimecres 6 de maig.
Programa
Inscripció online
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PRESENTACIÓ DEL CLÚSTER DE MATERIALS AVANÇATS DE CATALUNYA
Modalitat: Presentació institucional
Data: 07.05.2015
Preu: Gratuït.
Lloc: ACCIÓ - Sala d'Actes | Passeig de Gràcia, 129 | 08008 Barcelona
Informació i contacte: Pau Virtudes | Tel. 93 567 49 12
Destinataris: empreses, centres tecnològics o universitats , dins de la cadena de valor del negoci dels
materials avançats i sectors relacionats on els materials juguen un paper clau.
L'acte vol donar a conèixer aquesta nova etapa del clúster MAVi animar les empreses a participar activament
en la iniciativa de lideratge empresarial.
El clúster MAV engloba empreses i agents de tota la cadena de valor que comparteixen una base tecnològica
comuna: nous materials metàl·lics, materials compostos, materials polimèrics i materials ceràmics.
L'objectiu essencial del clúster és la millora de les condicions de l'entorn i l'impuls d'estratègies
empresarials d'èxit, tant per a empreses individuals com, sobretot, per a col·lectius d'empreses.
Inscripció online
BEYOND BUILDING BARCELONA BROKERAGE EVENT 2015
Modalitat: Networking
Data: 20.05.2015 i 21.05.2015
Termini d’inscripció: Fins al 08.05.2015
Preu: Gratuït
Lloc: Fira Gran Via. Av. Joan Carles I, 64. 08908 L’Hospitalet de Llobregat
Informació i contacte: Gemma Brey | een.accio@gencat.cat | Tel. 93 552 42 21
Destinataris: empreses, centres tecnològics o universitats amb interès en el sector de la construcció.
El Saló Beyond Building Barcelona 2015 (abans Construmat), amb 12 delegacions estrangeres, 311
representants d'Administracions Públiques i executius d'empreses i 1.850 compradors VIP, ha
esdevingut des de la seva darrera edició una plataforma de negocis internacionals per a les empreses del
sector de la construcció.
ACCIÓ, organitza amb el suport de la xarxa Enterprise Europe Network, la primera edició del Brokerage
Event dedicat a la construcció sostenible. Aquesta trobada té l’objectiu de donar oportunitat a PIMEs, startups, emprenedors, centres tecnològics i universitats d'arreu del món a trobar socis per a la cooperació
internacional, acords comercials i de distribució, joint ventures, subcontractació, transferència
tecnològica o projectes d'R+D.
Inscripció online
MATCHMACKING EVENT AT THE 18TH EUROPEAN FORUM ON ECO-INNOVATION
Modalitat: Networking
Data: 21.05.2015
Termini d’inscripció: Fins al 30.04.2015
Preu: Gratuït
Lloc: Edifici ONCE | Carrer Sepúlveda, 1 | 08015 Barcelona
Informació i contacte: Maria Lumbierres | mlumbierres@gencat.cat | Tel. 93 567 48 92
Destinataris: pimes, grans empreses, centres tecnològics i de recerca o universitats.
ACCIÓ, organitza en col·laboració amb la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea i el
Sector Group de Medi Ambient de la xarxa Enterprise Europe Network, un matchmaking event després
del 18th European Forum on Eco-innovation.
El Fòrum analitzarà com enfortir la competitivitat i la innovació, en concret de les pimes, a través de
sistemes de gestió, informació i etiquetatge mediambiental. Concretament, l’acte de networking consistirà
en reunions preacordades de 20 minuts, on els participants tindran l'oportunitat de trobar socis potencials
per a establir col·laboracions tecnològiques i comercials, així com socis per a projectes col·laboratius
R+D+i en el marc del programa Horizon 2020.
Inscripció online
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ACCIÓ
CALENDARI DE MISSIONS EMPRESARIALS I INSTITUCIONALS
Modalitat: Missions comercials
Període: 2015
Termini d’inscripció: Fins al 08.05.2015
Les missions empresarials que s'organitzen a d'altres països són viatges de prospectiva
de mercats, de cerca de contactes, signatura d'acords, detecció d'oportunitats i de
vendes potencials.
L’objectiu d’ACCIÓ és potenciar la regularitat exportadora i per això cada mes proposen
noves missions empresarials.
Properes missions empresarials
Inscripcions

País

Àmbit

Dates

Fins al 24/04

Itàlia

Agroalimentari

06-07/05

Fins al 27/04

Colòmbia

Tercer Sector Social

24-29/05

Fins al 28/04

Israel

Innovació, Emprenedoria i Inversió

10-12/05

Fins al 30/04

Xina

Mòbil

13-17/07

Fins al 30/04

Sud-àfrica

Multisectorial

29/06-03/07

Fins a l'01/05

Bolívia i Paraguai

Infraestructures i Medi ambient

01-05/06

Fins al 04/05

Turquia

Químic i Ciències de la Salut

08-12/06

Fins al 20/05

Taipei

TIC, nano tecnologia, electrònica, etc.

03-05/06

Fins al 29/05

Itàlia

Agroalimentari

12/06

CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL MERCAT DEL JAPÓ
Data: 28.04.2015
Horari: De 9 a 18 h
Preu: Gratuït
Lloc: Oficines Centrals | Av. Diagonal 452-454, 08006 Barcelona
Informació i inscripció: Casa Asia | difusiointernacional@cambrabcn.org
Destinataris: Empreses dels sectors d'energies renovables, automoció, béns
d'equipament, biotecnologia i farmacèutic, interessades a començar a treballar en
aquest mercat.
L’objectiu de la sessió és assessorar les empreses que estiguin interessades a iniciar la
seva activitat al mercat del Japó i analitzar la viabilitat de l'activitat de l'empresa en
aquest mercat.
INTRODUCCIÓ AL NEGOCI INTERNACIONAL
Data: 05.05.2015
Horari: De 15.30 a 17 h
Preu: Gratuït
Lloc: Centre d’empreses Baix Llobregat - Procornellà | C/ Tirso de Molina, 36 | 08940 Cornellà de
Llobregat
Informació i inscripció: difusiointernacional@cambrabcn.org
Destinataris: Empreses i autònoms interessats a iniciar-se en el negoci internacional.
Durant aquesta breu sessió es donarà a conèixer d'una manera pràctica els elements més importants a l'hora de
plantejar-se un projecte d'internacionalització.
La sessió dóna la possibilitat de demanar entrevista personalitzada amb el tècnic d’Internacional de la
Cambra de Comerç.
Inscripció online
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BEYOND BUILDING BARCELONA (CONSTRUMAT)
Data: del 19.05.2015 al 23.05.2015
Lloc: Recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona - Sala 5.2 |Av. Joan Carles I,
64 | 08908 L'Hospitalet de Llobregat.
El Saló Beyond Building Barcelona 2015 (abans Construmat), amb 12
delegacions estrangeres, 311 representants d'Administracions Públiques i
executius d'empreses i 1.850 compradors VIP, ha esdevingut des de la seva
darrera edició una plataforma de negocis internacionals per a les empreses del
sector de la construcció. En el seu nou format, el Saló Conegui fomenta la innovació
presentant les novetats i tendències en disseny, innovació i sostenibilitat, facilita
el contacte amb els líders en el sector en només 4 dies i l’accés al finançament.
Inscripció online per a expositors

ARTICLES I INFORMES D’INTERÈS
Iniciació a la internacionalització – ICEX
Guía de trámites y documentos de exportación. Gener 2015
Estudis i informes - ICEX
Ficha país – SPAIN (Digital)
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Les accions de suport i acompanyament a la internacionalització han estat subvencionades pel Servei d’Ocupació de
Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i estan cofinançades pel Servei Públic d’Ocupació
Estatal i el Fons Social Europeu.

