Organitza:

JORNADA
Oportunitats de finançament de la R+D+i orientades
als sectors de l’Alimentació, Salut i Esport
13 SETEMBRE 2017
de 10:00h a 12:30h
Eurecat

Edifici Cornerstone | Sala Innova

Camí Antic de València, 54,
08005 Barcelona

INSCRIU-T’HI
L'organització es reserva el dret de prioritzar l'accés a empreses susceptibles de rebre finançament en
aquest àmbit, quedant excloses administracions públiques, emprenedors, consultores, entre d'altres.

PROGRAMA
10:00h

Registre d’assistents

10:15h

Benvinguda
Eurecat en els sectors de l’Alimentació, Salut i Esport
Ignasi Papell, Business Development Manager Food Industry de
Eurecat.
Xavi Catasús, Business Development Manager Health & Sport
Industries de Eurecat.

10:30h

Instruments de finançament de projectes de R+D+i del CDTI.
Novetats
Juan Luis Romera, Responsable de l’assessorament a l’àrea de
Salut, Farmàcia, Tecnologies Sanitàries i Biotecnologia associada a la
Salut. Departament de Salut, Bioeconomia, Clima i Recursos
Naturals. Direcció de Promoció i Cooperació del CDTI.

responsables del CDTI per valorar les

11:15h

Pausa –cafè Networking

vostres propostes.

11:45h

Instruments de finançament de projectes de R+D+i a nivell
internacional del CDTI
Eduardo Cotillas, Responsable de l’assessorament a l’àrea
d’Alimentació humana i biotecnologia alimentària. Departament de
Salut, Bioeconomia, Clima i Recursos Naturals. Direcció de Promoció i
Cooperació del CDTI.

12.30h

Fi de la Jornada

12:35h

Reunions bilaterals amb representants de CDTI (*)
Només pels interessats que hagin sol·licitat l’entrevista a través del
següent formulari

A qui s’adreça:
Empreses del sector alimentació,
salut i esport amb voluntat
d’innovar, amb necessitat de
finançament i/o internacionalització.
Jornada – taller
Taller amb una orientació pràctica en
la qual podreu sol·licitar una
entrevista personal amb els

(*) Les entrevistes es programaran seguint l’ordre
d’arribada de peticions. Les empreses que tinguin
alguna idea de projecte, podran mantenir una reunió
individual amb un representant del CDTI. Hauran de
sol·licitar-la a través del Formulari de petició
d’entrevista i enviar-la abans del 8 de setembre a:
events@eurecat.org

Entitats col·laboradores:
Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya
www.eurecat.org
Contacte - Eurecat Events:
Tel: 932 381 400 events@eurecat.org

Eurecat és membre:

