
Eurecat, Innovant amb les empreses

INVITACIÓ JORNADA
Finançament de projectes d’R+D+I per a empreses
del sector tèxtil

24 de maig 2016
De 9:30 a 13:30 h

Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil

Plaça de la Indústria, 1 08036 Canet de Mar

La jornada tractarà les oportunitats de finançament que ofereix el Centro para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial (CDTI) dirigides al sector tèxtil

PROGRAMA
Registre d’assistents

Benvinguda: Eurecat en el Sector Tèxtil
Virginia García, Directora de la Unitat Tecnològica de Teixits
Funcionals d’Eurecat

Com reduir el risc d’innovar: Línies d’ajuda CDTI a la 
innovació empresarial enfocada al sector tèxtil
Sergio Lourenso, Responsable Sectors de Manufactura 
Tradicional i Indústria de béns de consum basada en Disseny, 
Direcció de Promoció i Cooperació, CDTI

Pausa cafè – Espai de Networking

Recomanacions per preparar una bona proposta d’R+D+i
del sector tèxtil orientada a projectes IDI i CIEN
Sergio Lourenso, Responsable Sectors de Manufactura 
Tradicional i Indústria de béns de consum basada en Disseny, 
Direcció de Promoció i Cooperació, CDTI

Presentació del Pla del Centre d’Excel·lència per a la 
Innovació a la PIME

Patrícia Arcos, Directora del Centre d’Excel·lència per a la 
Innovació a la PIME d’Eurecat.

Sessió de reunions bilaterals amb representants del CDTI 
Es programaran en base a les peticions d’entrevistes rebudes
amb antelació o durant el registre a la Jornada. 
Formulari de petició d’entrevistes (**)

Espai paral·lel de demostració de Tecnologies aplicades al 
Tèxtil d’Eurecat: noves estructures tèxtils, wearables tèxtils, 
etc.

Fi de la jornada

09:30h

09:45h

10:00h

10:45h

11:15h

12:00h

Jornada – taller 
amb una orientació pràctica en la qual

podreu sol·licitar una entrevista 
personal amb els responsables del CDTI 

per valorar les vostres propostes

A qui s’adreça:

Empreses i emprenedors del sector 
tèxtil* amb voluntat d’innovar, amb

necessitat de finançament i/o 
internacionalització.

13:30h

Eurecat és membre:Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya
Edifici Imagina l Av. Diagonal 177, Planta 9, 08018 Barcelona  

www.eurecat.org
Contacte - Eurecat Events: events@eurecat.org

Tel: 932 381 400

INSCRIU-TE

(**)La petició d’entrevistes podran enviar-se amb
antelació a l’esdeveniment a: events@eurecat.org

(*) L’organizació es reserva el dret de prioritzar l’accés a 
empreses susceptibles de rebre finançament en aquest
àmbit, quedant excloses administracions públiques o 
consultores, entre d’altres.

11:45h

12:00h

http://cdn.bdigital.org/PDF/JornadaCDTI/Jornada_CDTI_Textil/Formulariopeticionentrevistas.docx
http://www.eurecat.org/
mailto:events@eurecat.org
https://www.tfaforms.com/418792
mailto:events@eurecat.org

