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Data: 
Dimarts, 21 de Febrer de 2017 

Lloc:   
Sala Dolors Aleu 
Parc Científic de Barcelona (PCB) 
C/ Baldiri Reixac, 4-8 
08028 Barcelona 

Horari:  

De 16:00h a 19:00h  
 

Dirigit a:  

 Empresaris i emprenedors 

 CEOs, Project Managers, 
COOs... 

 Professionals d’empreses 
biotec i tecmed 

 Responsables d’Oficines de 
Transferència Tecnològica 

Registre: 

45€ (iva inclòs) 
Places gratuïtes limitades 
per a socis de CataloniaBio 
 

Amb la col·laboració de:  

    

 

 

 

 

 

El programa SME Instrument de la Comissió Europea, 

permet presentar projectes d'innovació amb alt 

potencial per al creixement, desenvolupament i 

internacionalització de les pimes. Gràcies al programa, 

durant el període 2014-2020, les empreses europees 

poden disposar d’un fons de 3.000 milions d’euros.  

Aquesta sessió té com objectiu formar als assistents, 

amb un enfoc pràctic, sobre els diferents aspectes 

d’aquest instrument, trencant tòpics sobre la 

complexitat i dificultat dels projectes europeus. 

Donarem a conèixer els punts claus a l’hora de 

presentar un bon projecte.  

Les jornades Lessons Learned són un fòrum de 

coneixement i networking adreçat als professionals 

d’empreses de l’àmbit de les ciències de la vida, que té 

per objectiu compartir experiències i reflexions en 

diferents àrees estratègiques de coneixement i 

capacitats necessàries per reforçar la competitivitat de 

les empreses biotecnològiques. Experts  i professionals 

del sector compartiran amb tots els assistents els seus 

coneixements i punts de vista sobre diferents 

temàtiques clau pel desenvolupament de les empreses 

del sector. A les jornades els assistents podran 

conèixer, relacionar-se i interactuar amb diferents 

professionals i experts d’empreses i entitats del sector.  

Inscripció a través de l’enllaç: https://en.xing-
events.com/LL-SMEInstrument.html  

Més informació:  sramirez@biocat.cat  

Tel. +34 93 310 33 89 
  

SME INSTRUMENT: CLAUS PER 
L’ÈXIT DEL TEU PROJECTE 

 

http://www.biocat.cat/
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Programa  

 
 
 
16.00 Benvinguda i presentació                     

Silvia Ramírez – Project Manager 
en l’Àrea de Desenvolupament de 
Negoci, Biocat 

Melqui Calzado – Secretari 
General, CataloniaBio 

 

 Moderació 

David Rovirosa – Head of 
International R&D and Innovation, 
ACCIÓ 

Explicació de l’ajut del SME 
Instrument dins del context H2020 

 

 
16:20   Cas d’èxit en Fase I 

Roger Gomis – Non-Executive 
Director, Inbiomotion 

 
 
16:35   Experiència en Fase II 

Davide d’Amico – CEO, Zeclinics 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
16:50 Experiència en Fase II 
J. Manuel Moreno –  CEO, Sense4care 
 
 
17:05 Debat i torn de preguntes   
 
18:00 Conclusions i cloenda 
 
 

18:15   Cafè i networking 

 

 

 

 

  

 

 

 

Títol 
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