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En marxa la cinquena edició del programa BioEmprenedorXXI

18.04.2012. Emprenedoria i Spin-offs   -   BioEmprenedorXXI és una iniciativa conjunta de "La Caixa", Barcelona
Activa, Biocat, Genoma España i La Cambra de Comerç de Barcelona per impulsar un programa de creació
d'empreses innovadores i amb un alt potencial de creixement en l'àmbit de les ciències de la vida a Catalunya.

La cinquena edició de BioEmprenedorXXI s'inicia amb la voluntat de continuar donant suport a la creació d'empreses en
l'àmbit de les ciències de la vida a Catalunya en el seu sentit més ampli: biotecnologia, biomedicina i sector agroalimentari. El
programa permetrà als participants avaluar i posar en marxa la seva idea de negoci a través de l'elaboració d'un pla d'empresa
i d'activitats formatives, d'acompanyament i anàlisi de viabilitat, de tutorització i mentorització.
En definitiva, es tracta de facilitar a tots els participants les eines i recursos que els permeti crear i consolidar la seva empresa.
Tots els assistents optaran a un premi que facilitarà l'inici de l'activitat i que consistirà en una dotació econòmica  de fins a
20.000 eurosi un reconeixement a les dues finalistes de 10.000 euros i 5.000 euros, respectivament.
El programa està adreçat a titulats universitaris, investigadors, professors, doctorands i emprenedors que tinguin una idea de
negoci o una empresa en fase inicial. La inscripció està oberta fins al 13 de maig de 2012.
Aquesta iniciativa és promoguda per diversos agents amb un paper rellevant al sector, "la Caixa", Barcelona Activa, Biocat,
Genoma España i La Cambra de Comerç de Barcelona.
Acte de presentació
Els emprenedors interessats poden assistir a l'acte de presentació del programa BioEmprenedorXXI, a càrrec de representants
de les entitats promotores, el dia 7 de maig de 2012, a les 14 h, a Barcelona Activa (C/ Llacuna, 162). Durant l'acte també es
farà la taula rodona Emprendre en el sector de les ciències de la vida, en la qual hi intervindran bioemprenedeors d'anteriors
edicions.
Per confirmar l'assistència en l'acte de presentació:
Programes.Emprenedors@barcelonactiva.es o al telèfon 93 401 96 29 (Itziar Blasco)
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