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1. Dades de l'empresa sol·licitant

Nom de l'empresa / autònom

Forma jurídica

Sector d'activitat (CNAE)

Data de constitució / alta de treballador autònom

Adreça fiscal

Adreça operativa

Pàgiana web

Nombre de socisNIF

Nom i cognoms

2. Representant legal que signa la sol·licitud

DNI Càrrec 

Sol·licitud 
Premis Projecta't 2019

Àrea de Promoció Econòmica, 
Administració i Hisenda 
Promoció Econòmica

Nombre de treballadors

Nom i cognoms

3. Dades de contacte per al seguiment de l'expedient

Adreça electrònica Telèfon 



4. Dades del projecte empresarial

Breu descripció de l’empresa i del producte o servei que comercialitza
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Breu descripció del mercat al qual es dirigeix l’empresa (sector d’activitat, segments, competència, potencial de 
mercat, creixement, internacionalització, etc.)
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Breu descripció del model de negoci (com es generen els ingressos; clients, punts de venda, distribució, estructura 
necessària, marges, etc.)

- 4 -



Breu descripció de l’estat en què es troba l’empresa (constitució recent, expansió, reformulació, etc.)

Breu descripció de la motivació de l’equip promotor per impulsar la iniciativa empresarial
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Breu descripció del retorn social del projecte empresarial

Breu descripció dels recursos obtinguts (material i immaterial) per desenvolupar el projecte empresarial
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Adequació a l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

Alimentació
Energia i recursos
Sistemes industrials
Indústries basades en el disseny
Indústries relacionades amb la mobilitat sostenible
Indústries de la salut
Indústries culturals i basades en l'experiència 
No encaixa en cap àmbit

Seleccioneu, si s’escau, un dels àmbits sectorials líders de la RIS3CAT en què l’empresa encaixa

Exposeu, si s'escau, el component de recerca, creatiu o d’innovació de l’empresa

Seleccioneu els àmbits en què creieu que necessiteu més assessorament

Màrqueting i comunicació 
Comercialització i vendes 
Organització i processos 
Gestió de persones 
Finançament i gestió econòmica 
Innovació
Distribució i logística 
Producció i operacions
Legal i gestió de riscos 
Internacionalització
Altres
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Justifica la necessitat d’assessorament i suport personalitat per fer créixer l’empresa
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5. Declaració

Signatura

La persona signant, en representació de la institució, entitat, empresa o persona física, SOL·LICITA participar als 
premis PROJECTA’T 2019, assumint totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARANT:

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s’hi adjunten es corresponen amb la
realitat.

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: gestió de les convocatòries de subvencions de Diputació de Girona. 
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del 
procediment administratiu.
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.

> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Seleccioneu, si s’escau, les tecnologies facilitadores transversals que l’empresa utilitza

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
La nanotecnologia
La fotònica
Els materials avançats
La biotecnologia
La manufactura avançada
No utilitza cap tecnologia 

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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