
10 empreses seleccionades

A empreses i treballadors autònoms amb una trajectòria 
màxima de cinc i tres anys, respectivament, i amb domicili 
scal i centre de treball a la demarcació de Girona 
que tinguin identicats reptes o oportunitats de millora 
i que necessitin suport extern per orientar la seva 
estratègia empresarial.

Els premis consisteixen en un acompanyament de sis 
mesos, en què els guanyadors rebran ns a quaranta hores 
d’assessorament personalitzat d’un o de més 
d’un consultor expert en els àmbits que els interessin.

Els candidats han de presentar la sol·licitud de participació 
a la Diputació de Girona, pel canal electrònic i d’acord amb 
els criteris que s’estableixen a les bases i a la convocatòria 
dels premis Projecta’t.

La convocatòria s’obrirà el dia 19 de juny del 2020
i s’anunciarà per mitjà del Butlletí Ocial de la Província 
(BOP). Es disposarà de trenta dies naturals, a partir de 
l’endemà de la publicació de la convocatòria, per presentar 
les candidatures als premis Projecta’t.

Per a més informació

Consulteu el web 

www.premisprojectat.cat
Dades de contacte

Diputació de Girona / Promoció Econòmica

Tel. 972 184 814 - emprenedoria@ddgi.cat

Sou amb menys  autònoms 
de tres anys d’activitat 
o heu creat una empresa 
en els darrers cinc anys?

Voleu un expert que us orienti?

Quin és el següent pas a fer
Nous mercats? Noves tecnologies?
Nous productes? 

Amb els premis Projecta’t 
us podreu beneciar de quaranta 
hores de mentoria personalitzada 
durant sis mesos i amb consultors 
experts en l’àmbit que més 
us interessi. 

Busquem deu iniciatives empresarials de la demarcació 
de Girona que tinguin identicada una oportunitat de 
creixement i que necessitin l'orientació d'un expert.

Presenteu el vostre projecte 
i doneu un impuls 
a la vostra empresa!

Amb el suport de

Ho organitza

A qui s’adrecen?

En què consisteixen?

Com i quan s’hi pot participar?

#PremisProjectat
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