
 
 

Newsletter CEEILleida 
nº38 

12-2-2018 

 

 

Aquest dimecres 14 esteu 
convocats a una important reunió 
per parlar-vos sobre novetats en el 
funcionament del CEEILleida. No hi 
falteu!  
  



 
 

GLOBALleida té obert fins aquest 
divendres el període d'inscripció 
pel programa Lleida StartUP 
d'acceleració empresarial. 
Aprofiteu-lo! 

 
GLOBALleida té obert fins aquest divendres, 16 de febrer, la convocatòria pel programa 
LleidaStartUP de creixement empresarial cofinançat per ACCIÓ i gratuït per a les empreses 
participants. LleidaStartUP ofereix un programa d’acompanyament a l’empresa d’un màxim 
de 8 mesos de durada amb l’objectiu de reduir el període de validació i d’arribada al mercat 
del producte/servei, i aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla 
de creixement. 
És un programa pensat per a empreses en fase inicial, que ha de permetre reforçar el model 
de negoci, incrementar el nombre de clients, augmentar la facturació i aconseguir un 
posicionament de marca. El Pla proporciona acompanyament expert per posar les bases 
d’un creixement sòlid i sostenible. 
L’objectiu és reduir el període de validació i d’arribada al mercat del producte/servei i 
aconseguir que els equips promotors es capacitin per executar un pla de creixement que 
acceleri les primeres vendes. Podeu fer les inscripcions enviant el formulari adjunt a l’adreça 
lmor@globalleida.org. Recordeu, teniu temps d'inscriure-vos fins aquest divendres 16 de 
febrer de 2018. Més informació 

• A QUI S’ADREÇA? 
• El programa s’adreça a startups i/o PIME innovadores: 
• Empreses que tinguin menys de 5 anys de vida. 

http://www.globalleida.org/
mailto:lmor@globalleida.org
https://goo.gl/uuD3qi


• Empreses amb un component innovador (ja sigui al seu model de negoci, producte, 
servei,...) amb potencial de creixement elevat. 

• Empreses que tinguin un equip promotor compromès i com a mínim, una persona 
dedicada a temps complet al projecte. 

• Empreses amb establiment operatiu a la província de Lleida. 

A més es tindrà en compte: 

1. Empreses que tinguin necessitat de suport en alguna àrea específica. 
2. Empreses que coneguin el sector al qual es volen dirigir i tinguin detectada una 

necessitat de mercat que volen cobrir amb el seu projecte. 

 

 
 

 

USEIT, RepaQ, Nearcrumbs i IN 
SITU participaran en el segon 
programa de l'espai Empresaris' 
que emet Ràdio Lleida-Cadena 
SER des del CEEILleida 

   
Les empreses IN SITU, Nearcrumbs, RepaQ i USEIT seran les empreses 
participants en el segon programa de l'espai Empresaris que emetrà Ràdio Lleida-
Cadena SER el pròxim dimecres 21 de febrer des del CEEILleida. Tal i com van fer 
Cardionlive i Blueindic en el primer programa, les empreses explicaran durant mitja 
hora els productes què ofereixen, aixó com la seva història com a empresa i la seva 
vinculació al CEEILleida. Si algú de vosaltres esteu interessats en participar en el 
tercer programa, previst pel 21 de març, ens ho podeu dir enviant un missatge al 
correu cee@ceeilleida.cat 

http://www.in-situ.cat/empresa/
http://www.nearcrumbs.com/es/
http://www.repaq.es/
http://www.useit.es/
http://cadenaser.com/emisora/radio_lleida/4
http://cadenaser.com/emisora/radio_lleida/4
mailto:cee@ceeilleida.cat


 
 

La Cambra de Comerç de Lleida ha 
publicat el catàleg de formació per 
aquest 2018 
El pots consultar aquí. 

 
 

 
 

 

L'ICO i les entitats financeres posen 
en marxa les línies de finançament 
d'aquest any 
Consulta la informació aquí.  

http://www.cambralleida.org/images/stories/Catleg_formaci_primer_semestre_2018.pdf
http://track.mdirector.com/track/display/empId/16518/subId/378/listId/1/conId/9611/signature/ad38cde0de9d40f8d8157ae534f53844/conEmail/ceei@diputaciolleida.es/conMovil/-/contactInfo/Y29uSWQ9OTYxMX5%2BZW1haWw9Y2VlaUBkaXB1dGFjaW9sbGVpZGEuZXN%2BfmVtcElkPTE2NTE4fn5tb3ZpbD0tfn5zdWJJZD0zNzh%2Bfmxpc3RJZD0xfn5zbmFwSWQ9MTA2MjI2Mn5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTYzMTU1NmMzNTkwNmM4Y2E5MjZkMzk1MjEzNmQ4MmNifn5tZEVtYWlsU0hBMjU2PTliNjAwMDMyNTdmNWU4NDczNmMwMzQ5NmNiNWQ1ZWZjMzdkM2ExYTgyY2YwZmEzYmVjMGUwZTc0MjZjNGRhY2V%2BfmNvbl9tZDU9ZTJmNDNlMDI2YTA5MDNhMTM2NzY5OGYxNTIwYTE3YTg%3D
http://www.cambralleida.org/images/stories/Catleg_formaci_primer_semestre_2018.pdf

