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Sessió informativa

Programes de cooperació tecnològica internacional: Novetats
2015

Més informació

Eugenia Guerrero
Dijous, 5 de febrer de 2015
De 10.00 h a 13.30 h

Gratuït

Documentació Relacionada

Sol•licitud d'assessorament
La cooperació tecnològica pot ser una eina potent per posicionar-se en un nou mercat: la identificació de socis
claus, el desenvolupament conjunt de tecnologies adaptades a les necessitats locals o la transferència de
tecnologia sovint faciliten l'èxit en el procés d'internacionalització empresarial.

Programa

Localització

Dins de la jornada s'informarà sobre les properes oportunitats de finançament per projectes de cooperació
tecnològica i s'explicaran les diferents eines de suport disponibles des de ACCIÓ i CDTI per facilitar aquest procés
a l'empresa.
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Tots els sectors

Objectiu de l'acte
En particular dins de la jornada es revisaran:
En l'àmbit europeu: les convocatòries 2015 dels programes Eureka, Eranets o Eurostars.
En l'àmbit llatinoamericà: la convocatòria general Iberoeka i les diferents convocatòries bilaterals previstes per
aquest any (com per exemple a Mèxic).
El calendari de missions tecnològiques organitzades per Acció pel 2015.

Organitza

ACCIÓ
CDTI

T'interessa si ets...
Comparteix

Una empresa de qualsevol sector i t'interessa internacionalitzar-te a partir de la tecnologia.

Reunions personalitzades:
Des de la finalització de la jornada i fins les 16:00 h de la tarda, existeix la possibilitat de comentar els seus
projectes amb els ponents de CDTI i ACCIÓ.
Cal sol·licitar la reunió de manera prèvia a eugenia.guerrero@gencat.cat fins al 30 de gener adjuntant la
sol·licitud de assessorament.
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