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Cross Point 365, nova empresa del
CEEILleida
L'empresa Cross Point 365 és des del passat 15 d'octubre nova empresa del CEEILleida.
Instal·lada al mòdul 2.9, es dedica a l’adaptació de solucions de software de l’entorn

Microsoft per a empreses, utilitzant informàtics propis i freelance. El core business
de l’empresa no només és solucions informàtiques, sinó també la representació de
freelance informàtics.

Selecció de starts ups per establir
acords amb empreses líders en
innovació
ANCES ha impulsat el projecte Open Innovation, per establir acords de col·laboració
estable amb grans empreses tractores per respondre a les seves demandes i reptes
tecnològics identificant start-up, emprenedors o projectes de tecnologia avançada assistits
a la xarxa de Centres CEEI. El Programa d'Innovació Oberta promogut per ANCES estableix
acords de col·laboració amb grans empreses tractores per organitzar una activitat
continuada de transferència, en ambdós sentits, entre les necessitats d'innovació de les
empreses i les iniciatives, projectes innovadors, emprenedors o start-up tutelats per ANCES.
Si alguna de les empreses del CEEILleida està interessada en participar en aquesta
interessant iniciativa ens ho podeu trucant a les nostres oficines (973 221119) o bé enviant
un correu electrònic a ceei@ceeilleida.cat

Ampliació del termini per presentar
projectes d'EIBT a la convocatòria
d'ANCES
ANCES ha ampliat el termini per presentar projectes d'Empreses Innovadores de Base
Tecnològica (EIBT), fins al pròxim 3 de novembre. Si creus que la teva idea de projecte és
mereixedora de la marca EIBT atorgada per ANCES, contacta amb nosaltres. Des del
CEEILleida també explorarem la possibilitat que algú de vosaltres pugui presentar
candidatura. Si és així, us vindrem a buscar.

Garriga Enginyers i GE Plus
intercanvien els seus mòduls per
desenvolupar millor les seves
activitats
Les empreses Garriga Enginyers i GE Plus han intercanviat els seus mòduls per
desenvolupar millor les seves activitats. D'aquesta manera, Garriga Enginyers, empresa
que té com a activitat principal la prestació de serveis d’enginyeria industrial en sectors
com l’edificació, l’industrial, i l’obra civil, estarà instal·lada al mòdul 3.12; mentre que GE
Plus, empresa de gestió de l’energia, que ajuda a controlar la despesa energètica, passa a
ocupar el mòdul 1.8. El CEEILleida ofereix, en aquest sentit, flexibilitat a les empreses per
modificar la seva situació i condicions, ja que tota empresa evoluciona i requereix de noves
necessitats.

Empreses del CEEILleida
participen a Municipàlia
Empreses del CEEILleida estaran presents en la 19a edició de Municipàlia, que comença
demà dimarts, dins de l'estand d'emprenedors de la Xarxa CEI de GLOBALleida. Les
empreses del CEEILleida que assistiran a aquesta fira d'equipaments municipals són In-situ,
Cardionlive i INTECH3D, a més d'Ecostudi i NXT Telecom, que van estar al CEEILleida amb
anterioritat. També hi seran presents les empreses Fabra Formació, Neosalus, AM
Domotics, Mitjana Comunicació i la darrera guanyadora del Premi Yuzz, Blueindic. Des del
mateix estand de GLOBALleida també s'oferirà informació del Programa Reempresa.
Municipàlia tindrà les portes obertes fins aquest dijous, 26 d'octubre.

Emprenedors en l'edició de Municipàlia de l'any 2015

El CEEILleida t'ofereix entrades
per assistir a eShow, la fira de
marketing online
Si esteu interessats en assistir a la fira de referència de marketing online, eShow, el
CEEILleida t'ofereix, a través d'ANCES, l'oportunitat d'obtenir invitacions. El preu de
l'entrada és de 25,00 € però es pot aconseguir gratis introduint el codi EW71987652 en
aquest enllaç. Té lloc aquest dimecres 25 i dijous 26 d'octubre a la Feria de Madrid (IFEMA).

Invitacions per anar a Ineustar
Pionners de Vitòria
El CEEILleida t'ofereix, a través d'ANCES, la possibilitat d'assistir a la Jornada de
Presentació Ineustar Pioneers Basque Country Tecnologías del CERN para tu empresa que
tindrà lloc aquest dijous, 26 d'octubre. Ineustar Pioneers té per objecte fomentar i donar
suport a la creació de noves activitats industrials i la diversificació d'altres, en base a les
tecnologies i coneixements procedents del CERN. Està dirigit a responsables de startups,
responsables de diversificació de negoci o de centres d'R+D empresarials, responsables de
centres tecnològics en l'àrea de diversificació de negoci o de startups, responsables de
tecnologia i/o desenvolupament de nous negocis dels clústers, OTRI de les universitats i
responsables d'escoles tècniques especials, o qualsevol professional interessat en la
temàtica de la iniciativa. Pots inscriure't en aquest enllaç.

88 estudiants universitaris i de
cicles formatius visiten el
CEEILleida en una setmana
Un total de 88 estudiants van visitar la setmana passada el CEEILleida, amb l'objectiu de
rebre orientació sobre emprenedoria i conèixer les instal·lacions i els serveris del CEEI. Els
estudiants van venir en tres grups. Dos d'ells són universitaris del grau d'Administració i
Direcció d'Empreses (ADE) de la Universitat de Lleida (UdL), i l'altre grup són estudiants del

Cicle Formatiu d’Administració i Finances del Col·legi Episcopal. Els estudiants han
visitat les empreses INTECH3D, USE-IT i Cardionlive.

Els grups d'estudiants van visitar el CEEILleida la setmana passada

Tècnics del CEEILleida visiten el
VIT_Osona
Tècnics del CEEILleida van visitar la passada setmana les instal·lacions del VIT_Osona de
Vic per conèixer els serveis que ofereix als emprenedors i per intercanviar informació. Aquest
viver ofereix espais de treball per a empreses i professionals de l'àmbit TIC, tant si són
emprenedors com empresaris consolidats fa assessorament i acompanyament a projectes
d'emprenedors i d'empreses amb necessitats relacionades amb les TIC.

Imatges de les instal·lacions del VIT_Osona

