
Com es desenvoluparà el programa? 

Tindrà tres fases i es durà a terme al llarg 
de 6 mesos.

Com i quan s’hi pot participar? 

Els candidats han de presentar la sol·licitud a la 
Diputació de Girona pel canal electrònic designat          

i seguint els criteris marcats a les bases i a la 
convocatòria dels Premis Projecta’t. 

La convocatòria s’obrirà el mes de juny de 2019                
i s’anunciarà per mitjà del Butlletí Oficial de la Pro-
víncia (BOP). Es disposarà de trenta dies naturals, 

a partir de l’endemà de l’obertura de la 
convocatòria, per presentar les candidatures 

als Premis Projecta’t. 

Per a més informació, podeu consultar el web
www.premisprojectat.cat

Dades de contacte 
Diputació de Girona / Promoció Econòmica 
Tel. 972 184 814 - emprenedoria@ddgi.cat 

Fase de detecció 2019     
S’assignarà un tutor.

Es marcarà l’objectiu del programa. 
Es buscarà el consultor d’ACCIÓ.

Fase d'assessorament 2019-2020
S’assignaran els consultors.

S'establirà el pla de treball.  
S'executarà l’assessorament.

Fase de presentació 2020
Es farà una jornada de treball en xarxa. 

Hi haurà l’acte d’entrega de premis. 

PREMIS 
PROJECTA’T

Com i quan s’hi pot participar? 

Impulsa 
la teva empresa

Participa als 
premis Projecta’t

Busquem 10 iniciatives empresarials
de la demarcació de Girona 
amb menys de tres anys 
de trajectòria, que tinguin 
identificats reptes i/o oportunitats 
de millora i que necessitin 
un suport extern per orientar 
la seva estratègia empresarial.

6 mesos 
de suport 
personalitzat 

40 hores 
d’assessorament 

10 
empreses
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A qui s’adrecen?

Empreses i autònoms amb una trajectòria 
màxima de tres anys i domicili fiscal i centre 
de treball a la demarcació de Girona, que 
tinguin identificats reptes i/o oportunitats          
de millora i necessitin un suport extern per 
orientar la seva estratègia empresarial.   

En què consisteixen?

Es premiaran 10 iniciatives, que obtindran fins 
a 40 hores d’assessorament personalitzat d’un 
o més consultors experts en els àmbits que 
necessitin, posant al seu abast: 

 Suport personalitzat i exclusiu: un tècnic/a 
acompanyarà l’equip de l’empresa, l’ajudarà 
a establir els objectius, a detectar les 
necessitats i a escollir els mentors més 
adequats.



 Mentoria i tutorització: experts de la xarxa 
d’assessors acreditats d’ACCIÓ de la 
Generalitat de Catalunya assessoraran 
l’equip per ajudar-lo a desenvolupar 
l’estratègia empresarial.
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Com i quan s’hi pot participar? 
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