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Finançament per a empreses de Bioenergia 

Sessió 1: Finançament disponible (8 novembre 2017) 

Sessió 2: Entrevistes entre empreses i finançadors (22 novembre 2017) 

Objectiu de l’acte: 

El Projecte SECURECHAIN (UE), liderat per el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i la 

Universitat Politècnica de Catalunya, amb la col·laboració del Clúster de la Biomassa de 

Catalunya i d’ACCIÓ, promou l’activitat empresarial per a l’aprofitament energètic de la 

biomassa. Un aspecte fonamental per a les empreses del sector és l’accés a mecanismes i 

productes financers disponibles, ajustats a les seves necessitats. 

T'interessa si ets: 

• Una PIME, Cooperativa o AIE ja operant en el sector de la biomassa, i que cerqui préstecs 

per a projectes específics i/o finançament per als seus plans de negoci, a curt, mitjà o 

llarg termini . 

• Un Inversor interessat a identificar oportunitats d’inversió relacionades amb 

l’aprofitament de subproductes agrícoles, la gestió forestal o la producció de 

serveis/solucions energètics provinents de la biomassa. 

Agenda Sessió 1: Presentacions de finançadors – 8 novembre 2017  

 Ponent(s) 

16:00 Benvinguda i presentació de l’acte ACCIÓ / Clúster Biomassa 

16:05 Breu resum del projecte SECURECHAIN UPC 

16:10 Introducció al finançament per a PIMEs ACCIÓ 

16:35 Sessions de 5’ d’exposició + 5’ d’aclariments 
amb 7 actors del finançament PIME  

ECROWD    -    SUMA CAPITAL 
BANC SABADELL (a confirmar) 
COOP 57 – CROWDCUBE 
NOVICAP -   LANZAME    -    ENISA 

17:45 Cafè - networking UPC / Clúster Biomassa 

18:15 Fi Sessió 1 

Lloc: ACCIÓ Barcelona, Passeig de Gràcia, 129, Sala Interacció 
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Agenda Sessió 2: Entrevistes individuals – 22 novembre 2017 

A petició de les empreses, es programaran entrevistes de 20 minuts de duració (màxima) 

amb aquells finançadors que les empreses sol·licitin. 

 

Les entrevistes es faran al llarg del dia 22 de novembre, dintre de l’horari de 15:30 a 19:30. 

 

Per a sol·licitar entrevista caldrà omplir i enviar abans del dia 16 de novembre de 2017, a les 

17:00, el model de fitxa que es facilitarà durant la primera sessió. 

 

Les empreses sol·licitants rebran una agenda personalitzada d’entrevistes el dia 20 de 

novembre. 

Lloc: ACCIÓ Barcelona, Passeig de Gràcia, 129, Sala Interacció 
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Finançament per a empreses del sector Bioenergia 
Fitxa Descriptiva de la necessitat Financera 

 

En cas que algun dels proveïdors de finançament us interessi, des de la UPC treballarem la 

vostra sol·licitud a fi i efecte que la propera reunió amb el finançador es presenti tota la 

informació requerida. 

 

Nom Empresa: 

Nom Persona de contacte: 

Telèfon: 

Correu electrònic: 

 

Per què necessites finançament? 

Breu resum del propòsit del finançament. 

 

 

 

 

 

Quin(s) proveïdor(s) de finançament creus que t’encaixa? 

  

 

 

 

 

En cas que tingueu dubtes de quin us encaixa, contacteu-nos i us ajudarem a decidir-ho. 

La informació recopilada serà CONFIDENCIAL, i només es compartirà amb aquells 

finançadors que siguin indicats per l’Empresa. 

 

CAL ENVIAR AQUESTA FITXA a l’atenció de    Frederic Horta: frederic.horta@upc.edu 

       Pol Arranz pol.arranz.piera@upc.edu 

 

DATA LÍMIT: dijous 16 de novembre de 2017, a les 17:00 


