
JORNADA
EMPRESA NACIONAL DE INNOVACIÓN S.A. (ENISA)
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)
SOLUCIONS DE FINANÇAMENT PEL TEU PROJECTE 

Novetats i oportunitats 
financeres i entrevistes 
de finançament

JORNADA  DE 
FINANÇAMENT
BY

DATA
22 d’octubre de 2018

LLOC
GLOBALleida. Av. de Tortosa, 2. Edifici Mercolleida. 25005 Lleida.

OBJECTIUS
Finançament de projectes basats en models de negoci innovadors o amb clares avantatges competitives (ENISA) i de 
projectes de R+D+i i empreses de base tecnològica (CDTI)
Vine el 22 d’octubre a les 10:20 i els representants d’ENISA i CDTI 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

10:30 h — Sr. Alberto Moratiel Yugueros, responsable de Relacions Institucionals d’ENISA

11:00 h — Sr. Carlos Franco Alonso, responsable d’Assessorament de l’Àmbit Agro-Industrial de CDTI

11:30 h — Torn de preguntes

12:00 h — Entrevistes personalitzades (20 minuts cadascuna)

14:30 h — Final d’entrevistes i jornada

INSCRIU-TE
Abans del 11 d’octubre

Inscriu-te a la pàgina web de GLOBALleida 
www.globalleida.org 

Més informacióOrganitza

 GLOBALleida
T. 973 725 522

bsoler@globalleida.org
www.globalleida.org

Amb el suport de

Amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement i el cofinançament del Fons 
Social Europeu en el marc del Programa integral de foment de l’emprenedoria emmarcat 
en el programa Catalunya Emprèn.
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Registra't a la jornada
Inscriu-te a la xerrada i/o entrevistes individuals amb ENISA i/o CDTI del dia 22 d’octubre a GLOBALleida. 

Assenyala les opcions a les quals et vols inscriure.

Xerrada informativa

Entrevista individual amb analista d’ENISA

Entrevista individual amb analista d’CDTI

Telèfon de contacteCorreu electrònic

WebAdreça

Empresa Càrrec

Nom i cognoms

Activitat de l’empresa
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