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AM Domotics i Solenver, dues
noves empreses al CEEILleida
AM Domotics i Solenver Soluciones Energéticas son les dues noves empreses que
s'incorporen aquest mes al CEEILleida. Podeu trobar a Solenver al mòdul 3.6 i a AM
Domotics al mòdul 3.10. Amb aquestes dues empreses, en el que portem d'any s'han
instal·lat tres empreses al CEEILleida, juntament amb Spaceboost, en el mòdul 2.7.
Per la seva part, altres tres empreses han finalitzat la seva etapa empresarial en el
CEEILleida. Es tracta de les empreses Growing Together, Synergie i Sitcons Studio, que
continuen en activitat.

Jornada de finançament el 29 de
març a GLOBALleida
Jornada Finançament
lnstituto de Crédito Oficial (ICO) i
Institut Català de Finances (ICF)
Solucions de finançament pel teu projecte empresarial
INSCRIU-TE
Abans del 19 de març
DATA
29 de març de 2019
LLOC
GLOBALLEIDA
Av. de Tortosa, 2. Edifici Mercolleida. 25005 Lleida
OBJECTIUS
Finançament per a autònoms, microempreses, pimes i grans empreses.
Coneix el producte que millor s’adapta a les teves necessitats en funció de les
característiques del teu negoci i/o projecte.
Vine el 29 de març a les 10.20 h i la Sra. Rosalía Martos, representant de l’àrea de
Mediació amb Entitats Financeres de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i el Sr. Vicenç
Bascuñana, Delegat Comercial a Lleida de l’Institut Català de Finances (ICF), t’explicaran
les característiques bàsiques dels seus productes i instruments financers i podràs tenir una
entrevista personal amb ells, si prèviament has fet la inscripció a les entrevistes individuals.
PROGRAMA
10.20 h – Benvinguda. Sr. Oriol Oró, Conseller Delegat de GLOBALLEIDA.
10.30 h – Sr. Vicenç Bascuñana, Delegat Comercial a Lleida de l’Institut Català de
Finances (ICF)
11.00 h – Sra. Rosalía Martos, representant de l’àrea de Mediació amb Entitats Financeres
de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO)
11.30 h – Torn de preguntes
12.00 h – Entrevistes personalitzades (20 minuts cadascuna)
14.30 h – Final d’entrevistes i jornada
MÉS INFORMACIÓ
T. 973 725 522 – bsoler@globalleida.org – www.globalleida.org

Vols fer un cafè emprenedor? Fes
aquesta enquesta en un minut
En el món de l’emprenedoria i la innovació és molt important intercanviar experiències i
augmentar el llistat de contactes. En aquest sentit, des del CEEILleida hem pensat en
organitzar periòdicament un acte, amb el nom de El Cafè Emprenedor, que faciliti les
sinèrgies entre vosaltres, els emprenedors. Serien sessions d’entre mitja hora i una hora, en
les quals hi podria venir alguna personalitat que vosaltres ens proposeu.
L’acte el faríem, tot prenent un cafè, en la sala de descans cel CEEI-3, i que s’organitzarien
a la mida que vosaltres ens digueu. Per això, hem confeccionat aquesta breu enquesta que,
preguem, ens contesteu abans del 25 de març. Enllaç de l’enquesta.

USE-IT, present en la fira més
important sobre apps, l'eShow
L'empresa USE-IT va participar la setmana passada en l'eShow, la fira més important sobre
Apps, software, innovació tecnològica i màrqueting digital, i que tindrà lloc en el Pavelló 1 de
Fira de Barcelona. En el certamen hi van passar més de 12.100 professionals i visitants, 350
speakers i 130 expositors. Aquesta era la primera vegada que USE-IT participava a
l'eShow i, asseguren, "va ser una experiència genial, que ens ha permès generar networking
i possibles aliances comercials amb altres empreses i negocis. Hem aconseguit promocionar
els nostres serveis i donar a conèixer la tecnologia Beacon".

Ja pots reservar el teu espai per a
la Fira de Sant Miquel i per a
Municipàlia, dins l'estand de
GLOBALleida
En el seu afany de donar suport als emprenedors de la Xarxa de Centres d’Empreses
Innovadores, GLOBALleida ha contractat un espai a la fira Sant Miquel i un altre a
Municipàlia per a que tots els que ho desitgeu pugueu estar presents a l’estand comú.
GLOBALleida us ofereix un espai propi dins de la zona per a empreses de la Xarxa de CEIs
a l’estand que el consorci ha contractat. L’estand a la Fira Sant Miquel el tindrem situat com
és habitual al pavelló 3 mentre que per Municipàlia estarà al pavelló 4.
L’únic requisit és que l’empresa que vulgui participar en aquesta acció hagi estat creada amb
posterioritat a l’1 de gener de 2014.
El preu bonificat de participació per cada empresa serà només de 50 euros per cada
certamen. El preu inclou: taula personalitzada, tamboret, zona comú per atendre visites,
moqueta, assegurança obligatòria, drets de participació i presència com a expositor
individual en tota la comunicació del certamen produïda per Fira de Lleida.
Totes les empreses interessades en aquesta proposta han d’omplir l’apartat 1 i 2, l’espai del
número de compte i signar del full de sol·licitud de Sant Miquel i/o Municipàlia (adjunt) i
enviar-lo a orosell@globalleida.org.
Descarrega't aquí la sol·licitud per a la Fira de Sant Miquel 2019.
Descarrega't aquí la sol·licitud per a Municipàlia 2019.
El termini per fer la sol·licitud finalitza el 15 de juny de 2019.

Avui, darrer dia per inscriure't a
l'Open Innovation 2019
Fins el 18 de març teniu temps per inscriure-vos a l'edició d'enguany de l'Open Innovation,
i tenir l'oportunitat d'oferir solucions tecnològiques als reptes plantejats per les empreses
tractores. Si esteu interessat en participar-hi cliqueu aquest enllaç per conèixer les
condicions. En la imatge de sota, tens la relació d'empreses tractores.

Sessió el 2 d'abril a Lleida per
informar dels ajuts i serveis pel teu
projecte innovador
Necessites un impuls per dur a terme el teu projecte d’R+D internacional i
aconseguir el millor talent?
En aquesta sessió, organitzada per ACCIÓ, coneixeràs els ajuts i serveis que tens
al teu abast impulsar aquests projectes:
•

TECNIOspring Industry: finança la incorporació de personal qualificat amb ajuts del
100% per desenvolupar projectes d’R+D d’àmbit local i internacional.

•

Nuclis internacionals: finança projectes d’R+D conjunts entre una empresa
catalana i una entitat d’algun dels països elegibles.

•

ERA-net MANUNET III: finança projectes d’R+D conjunts en
de manufacturing entre una empresa catalana i entitats d’altres països.

l’àmbit

També coneixeràs les convocatòries obertes de l'Horizon 2020 i quins són els mercats més
adients per trobar proveïdors i socis tecnològics internacionals. Desprès de la jornada podràs
mantenir una reunió individual per comentar el teu projecte en el marc d’aquests ajuts.

Jornada Empresarial: Novetats per
a autònoms i pimes sobre la
Seguretat Social i Hisenda, el 22 de
març al Caixafòrum
PROGRAMA
10:30 h. Benvinguda
Sr. Ignacio Fanlo, Director Àrea de Negoci - CaixaBank Lleida ciutat
10:45 h. Presentació
Sr. Josep Gardeñes, president de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de
Lleida (COELL)
10:55 h. Novetats i qüestions d’interès pel 2019 en el camp de la Seguretat Social
Sra. Inmaculada Quejada, Directora Provincial de la Tresoreria de la Seguridad Social a
Lleida
11:20 h. Novetats i qüestions d’interès pel 2019 a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària
Sra. Meritxell Calvet, Cap de la Dependència de Gestió Tributaria de l’ Agencia Estatal
de Administració Tributària de Lleida
Moderador
Sr. Valentí Pich, President de la Comissió d’Economia i Fiscalitat de Foment del Treball
Moderarà l’acte alhora que farà un breu repàs dels Impostos a Catalunya
Inscripcions: asole@coell.org

Cursos de la Cambra de Comerç

Curs d'alemany a Pimec

Llistat d'ofertes de la Borsa de
Treball de la Plataforma Virtual
d'Ocupació de GLOBALleida

