Què és la xarxa EEN?
La Comissió Europea va posar en marxa l’any
2008 la xarxa Enterprise Europe Network (EEN)
per millorar la competitivitat de les PIMEs
europees.
És la xarxa de suport empresarial més
gran del món, formada per de més de 600
organismes presents a més de 60 països.

Objectiu

Donar suport a la PIME europea per tal de
desenvolupar el seu potencial innovador i trobar
socis internacionals.
A Catalunya la xarxa EEN et dóna suport des de:
• ACCIÓ (Agència per a la competitivitat de
l’empresa catalana)
• Cambra de Comerç de Barcelona
• Consell General de Cambres de Catalunya

Contacta amb nosaltres!

Innovació i
creixement
internacional
per a les PIMEs

www.een.cat
een.ec.europa.eu
info.een@een.cat
@eencat

Tel. 934 767 200

Tel. 902 448 448

www.een.cat

Tel. 934 169 457
een.ec.europa.eu

Què necessites?
Expertesa local per a
projectes globals

Troba socis als
Brokerage Events
Impulsar la innovació

Vols expandir el teu projecte internacionalment?

La Innovació és un factor clau per ser competitius

Resolem els teus dubtes, orientant-te i acompanyant-

T’oferim assessorament personalitzat i l’acompanyament

te en el teu procés d’expansió internacional, donant-

d’experts per tal de millorar el teu model d’innovació i

te suport des de Catalunya i des del mercat de destí

assegurar el seu correcte desenvolupament.

Identifica potencials socis internacionals per
a projectes conjunts a través d’esdeveniments
de matchmaking anomenats Brokerage
Events.
En el marc de congressos i fires de referència
internacional, tindràs una agenda de reunions
adaptada als teus interessos.

gràcies als nodes locals de la xarxa. Ja sigui a través
de la comercialització, la cooperació tecnològica o la
participació en projectes d’R+D+i.

Participar en projectes
europeus d’R+D+i
Accedeix a eines i assessorament per participar en

Alguns dels Brokerage Events organitzats a
Catalunya són:
• Mobile World Congress
• Smart City Expo World Congress
• Internet of Things SWC

projectes europeus d’RDi, entre d’altres Horizon2020:
• Identificació del fons europeu més adequat
• Assessorament en l’estructuració de projectes
• Formació en gestió de projectes europeus d’R+D
• Cerca de socis

Trobar el soci adequat
per al teu projecte
Potencia les teves capacitats cooperant amb socis
internacionals. Què estas cercant?
1. Comercialitzar un producte
2. Transferir la vostra tecnologia
3. Participar en proyectes d’RDi col·laboratius
Cerca socis internacionals a la base de dades de
la xarxa, amb més de 10.000 oportunitats de
col·laboració empresarial.

Asesorament en
Propietat Intel·lectual
Vols comercialitzar un nou producte, idea o servei?

Brokerage Event a l’Smart City Expo

Prèviament cal protegir-los!
T’ajudem en aquesta tasca, orientant-te en:
• Estratègia de Propietat Intel·lectual
• Cerques preliminars a bases de dades
• Revisió de contractes de transferència tecnològica
• Serveis d’IPR Helpdesk

“The Network is a guaranty. We feel
more confident to establish long term,
trustworthy and reliable agreements”
Elodie Carrasco, SÖDER TIMBER

