Nova convocatòria per la 2a edició del Pla Embarca 2015 Start-up Catalonia Sud
La convocatòria de sol·licituds per la 2a edició del Pla Embarca Start-up Catalonia arrencarà el
proper 23 de febrer. Així i fins el 15 de març aquelles startups interessades en reformular-se,
professionalitzar-se i accelerar les seves vendes tenen l'oportunitat de fer-ho a través d'aquesta
segona edició. El Pla Embarca té l'objectiu de reduir el màxim el període de validació i d'arribada al
mercat del producte o servei que té una empresa. Com en la primera edició, el programa formatiu
tindrà una durada de 6 mesos i està adreçat a aquelles empreses constituïdes que tenen, com a
màxim, cinc anys de vida, tinguin un component innovador i com a mínim, una persona dedicada a
temps complet al projecte.
El programa ofereix 15 places per les millors startups del territori, que podran gaudir de la tutoria
d’un emprenedor i empresari amb gran experiència, així com accés a mentors, formació d’alt nivell
i contactes de la xarxa ACCIÓ.
Sessió informativa el 25 de febrer
En el marc d'ajudar a les empreses a trobar finançament hi ha prevista una sessió informativa el
dimecres 25 de febrer al matí a l'edifici del Tecnoparc (http://accio.gencat.cat/cat/agendaactivitats/actes/2015/02/descobrim-crowdfunding-businessangels.jsp). Sota el nom 'Descobrim els
secrets i mites del Crowdfunding i Business Angels', la trobada permetrà conèixer millor aquests
instruments de finançament d’empreses, tant de moda entre les startups.
La trobada s'iniciarà amb la presència del regidor de Promoció de l'Ajuntament de Reus i President
de REDESSA, Marc Arza. Acte seguit tindrem les ponències de: el consultor Valentí Acconcia
parlarà de Crowdfunding i l’expert en Business Angels, Jordi Prats. Així com, el coordinador de
l’Acceleradora Catalunya Sud de Start-up Catalonia, Ivan Utgé, explicarà tots els detalls dels ajuts
del Pla Embarca 2015. L'acte de cloenda anirà a càrrec de la delegada d'Acció a Tarragona, Mònica
Boquera.

