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Membres supramunicipalitat

Amb el suport de

Edició 2020
ACCELERACIÓ EN ÒRBITA

accelerant el creixement de les empreses

Límit presentació 

candidatures:  

28 de febrer

de 2020

QUI HI POT PARTICIPAR | 
 PIMES o empresari/a individual 

(règim d’autònoms)
 Empreses innovadores
 Vocació internacional
 Potencial de creixement
 Seu social o localització a
Terrassa | Matadepera 
Rellinars | Ullastrell 
Vacarisses | Viladecavalls

 Cultura i valors alineats amb: 
“Compartir per guanyar”

COST | SUBVENCIONAT 100% 

DURADA | any 2020

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ |
https://forms.gle/8VVUtaJfPV
x2ZcY48

 

QUÈ ÉS | Un programa de 
creixement i acceleració 
empresarial promogut per

 

OBJECTIU | Donar suport, eines i 
acompanyament a les PIMES amb 
major capacitat de créixer per tal 
d’accelerar el ritme del seu procés 
de creixement
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Membres supramunicipalitat

Amb el suport de

FASE 0 | Selecció

Recepció candidatures:
fins al 28 de febrer

Comunicació candidatures 
acceptades:
6 de març

Inici del Programa:
13 de març: kick-off i
1r taller

FASE 1 | Model de negoci i 
estratègia empresarial

Sessions masterclass (10 hores) 

Objectiu: definir el model de negoci 
de cada empresa 

PROGRAMA 2020
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FASE 2 | Pla d’acció

Sessions individuals (amb especialistes)

Objectiu: definir un pla de creixement 
personalitzat 

FASE 3 | Implementació del Pla 
de Creixement

Sessions individuals amb especialistes

Objectiu: tutoritzar la correcta 
implementació del pla

FASE 4 | Avaluació de resultats i 
tancament 

Sessió de treball individual
entre empresa, especialistes i ens 
impulsors. 

Objectiu: avaluar el grau d’assoliment 
del pla de creixement i identificar les 
properes passes a realitzar
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ACCELERACIÓ EN ÒRBITA

accelerant el creixement de les empreses
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