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El CEEILleida presenta una
candidatura per obtenir el certificat
d'empresa EIBT
Cardionlive és l'empresa candidata que presenta el CEEILleida per obtenir el segell
d'Empresa Innovadora de Base Tecnoloògica (EIBT), en una convocatòria
impulsada per la .Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES). El valor que té
la marca EIBT es materialitza en la integració del projecte i els seus promotors en
un grup preferent d'accés a serveis diversos a través de la canalització dels projectes
en diferents programes de suport i acompanyament: jornades de networking d' EIBT
i grans empreses, participació en fòrums d'innovació oberta, recerca i accés a grups
d'inversors, formació especialitzada i accés al mercat de compra pública innovadora.
Igualment, les empreses que són guardonades amb la marca EIBT compten amb
les garanties plenes per demostrar davant diferents agents inversors, institucions
concedents d'ajuts o possibles partners seva potencialitat com a projecte innovador
de primer nivell.

Sisè taller sobre com realitzar un
pla d'empresa, del 13 al 15 de
novembre
El CEELIeida oferirà el sisè taller d’aquest 2017 sobre com realitzar un pla
d’empresa, un taller que té com a objectiu ajudar a la persona emprenedora a
analitzar els conceptes claus per crear el seu negoci. El taller s’impartirà del 13 al
15 de novembre, de 16 a 19 hores, a l’aula de formació del CEEILleida. Les
inscripcions són gratuïtes, i es poden fer trucant al 973 221 119 o bé enviant un
correu a ceei@ceeilleida.cat

El CEEILleida acull activitats
externes a l'aula de formació i en
un dels seus mòdul de forma
simultània
El CEEILleida acull aquesta setmana actes externs a l'aula de formació i en un dels mòduls
del CEEI-1, de forma silmultània. El sindicat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
(JARC), impartirà de dilluns a dimecres unes sessions formatives, mentre que l'empresa
Recursos Formatius, que havia estat instal·lada al CEEILleida fins aquest any, farà el mateix
de dilluns a dijous.

