Finançament

SMART FINANCE
Accés a opcions de finançament per a Pimes, Microempreses
i Emprenedors del Sud-oest Europeu
• La plataforma més gran d’ajuts públics i de finançament privat del mercat
• Assessorament personalitzat sobre com accedir a finançament
• Formació i capacitació sobre gestió empresarial

Cambra Barcelona
Fons Europeu de Desenvolupament Regional

“doing business”

SERVEIS I EINES DE LA PLATAFORMA SMART

Cercador d’ajuts públics
per territori, destinatari, tipus de finançament, sector, quantitat.
• Fitxes d’ajuts públics a nivell local, regional, nacional i europeu
• Ajuts públics valorats segons criteris comuns: exigències d’accés,
cofinançament, facilitat de tramitació, quantitat de la informació

Cercador de productes de finançament privat
bancari, no bancari tradicional, FinTech i SGR.

Informe d’Oportunitats de Finançament
Informe individual sobre les oportunitats de finançament públic
en temps real.
• Nombre d’ajuts disponibles
• Milions d’euros disponibles
• TOP 5 d’ajuts públics amb major disponibilitat d’èxit
• Diner i ajuts disponibles per al meu projecte a curt termini
• Ajuts i diners disponibles per al meu projecte a d’altres territoris
• Sectors millor finançats al meu territori

Pla de Negoci i Pla de Finançament
T’ajudem a elaborar el teu Pla de Negoci i de Finançament per
a la teva empresa.
T’acompanyem a Rondes d’Inversió per fer realitat el teu
projecte empresarial.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

FINANCE

ACCEDEIX A
LA PLATAFORMA

es.smartfinanceplatform.eu
I UTILITZA ELS SEUS
SERVEIS

Informe de Salut Empresarial
Diagnòstic sobre la situació financera de l’empresa amb
recomanacions i consells.
• Permet conèixer la salut del teu negoci, les necessitats financeres
i les seves possibles correccions
• Analitza aspectes qualitatius (sector empresarial, relacions amb clients
i proveïdors, gestió i planificació de la tresoreria, etc.) i quantitatius
(balanços, compte de pèrdues i guanys, grau de concentració de clients,
terminis de cobrament i pagament), oferint:
-- Continguts i propostes per optimitzar la gestió economicofinancera
-- Idees sobre punts clau de la gestió financera (planificació, ús d’eines i sistemes,
opcions estratègiques de finançament, control de risc)

-- Anàlisi de les ràtios més rellevants pel que fa a la rendibilitat, liquidesa i solvència
• Propostes concretes, segons el perfil de l’empresa, sobre gestió
financera general, gestió de tresoreria, negociació amb entitats
bancàries i morositat

Serveis per millorar la cultura financera
Guies, eines, diagnosis, simuladors, formació, tallers, etc.
• SMART Guides en format PDF i vídeo per ajudar a conèixer o aprofundir
en els aspectes més rellevants de la gestió financera de la petita empresa
• Exemples de Guies:
- - Mètode Canvas
- - Com provar el teu producte: el Crowdfunding
- - Gestiona la liquidesa de la teva empresa
- - El pressupost de tresoreria

• Eines per millorar la gestió diària de les empreses amb recomanacions
per optimitzar els resultats
• Exemples d’Eines:
- - Controla els cobraments i pagaments del teu negoci
- - Càlcul de l’amortització
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“doing business”
al territori
OFICINES CENTRALS
Av. Diagonal, 452 - Barcelona
T. 902 448 448

DELEGACIONS
ALT PENEDÈS
Plaça Estació, 2 baixos-Vilafranca del Penedès
T. 902 448 448 ext. 1039
ANOIA
Born, 5-Igualada
T. 902 448 448 ext. 1035
BAIX LLOBREGAT
Carretera Laureà Miró, 350-Sant Feliu de Llobregat
T. 902 448 448 ext. 1037
Punt de Servei Viladecans
Andorra, 64-Edifici Can Calderon-Viladecans
T. 902 448 448 ext. 1098

SEU CORPORATIVA
Casa Llotja de Mar
Passeig d’Isabel II, 1 - Barcelona
T. 935 478 849

BARCELONÈS NORD
Polígon Les Guixeres, s/n-Edifici BCIN-Badalona
T. 902 448 448 ext. 1031
BERGUEDÀ
Rafael Casanova, 6-Berga
T. 902 448 448 ext. 1032
GARRAF
Plaça de la Vila, 11 baixos-Vilanova i la Geltrú
T. 902 448 448 ext. 1040
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Gornal Activa - Can Tries, 20 - L’Hospitalet de Llobregat
T. 902 448 448 ext. 1034
MARESME
TecnoCampus Mataró-Maresme-Av. Ernest Lluch, 32
Torre TCM 2 planta baixa-Mataró
T. 902 448 448 ext. 1036
OSONA
Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5-Edific i El Sucre-Vic
T. 902 448 448 ext. 1038
VALLÈS ORIENTAL
Camí del Mig, 22-Edifici Can Muntanyola-Granollers
T. 902 448 448 ext. 1033
Punt de Servei Mollet del Vallès
Carrer Comte d’Urgell, 26-Masia Can Lledó-Mollet del Vallès
T. 902 448 448 ext. 1028

smartfinance@cambrabcn.org

902 448 448
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Cambra Barcelona
Cambra Barcelona
@cambrabcn

www.cambrabcn.org

Cambra
Barcelona
Cambra
Barcelona
“doing
business”
“doing
business”

Fons Europeu de Desenvolupament Regional

