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ACCIÓ te previst convocar properament els ajuts pel Programa 

Internacionalització Agrupada pel 2015, amb l’objectiu de potenciar l’agrupació i 

cooperació entre empreses, per a la internacionalització dels seus productes o 

servei. 

Aquest programa comptarà previsiblement amb l’ajut d’acció de fins el 40% per 

a les despeses del Gerent, Participació en Fires i Material de Promoció 

Conjunt i del 75% per a les d’Organització. 

Per tal de poder aprofitar els ajuts convocats, estem treballant en la creació de 

Grups d’ Internacionalització Agrupada, que sota la supervisió de l’entitat, 

comptaran amb un gerent en destí per tal de realitzar les tasques de  penetració 

comercial conjunta en un mercat exterior amb la creació d'eines de participació 

en canals de venda, distribució, licitacions, servei post-venda, promoció, 

prospecció de nous posicionaments de negoci, etc.  

En aquests moments, els grups oberts en els que estem treballant són:  

1.- Pels mercats d’ Alemanya, França, Regne Unit o Marroc: 

Empreses de Sistemes industrials. La cadena de valor inclou: 

 Fabricants de maquinaria i equips,  

 Fabricants de components i sistemes   

 Subcontractació industrial. 

2.- Pel mercat de Colòmbia. 

Per a la cadena de valor de construcció, infraestructures, energia i recursos. 

 Sector de la construcció 

 Sector de les infraestructures 

 Sector de la energia 

 Sector dels recursos 

 



 

3.- Pel mercat d’Iran. 

Empreses que ofereixin solucions pel sector industrial i mobilitat. 

 Sector automoció, components i recanvis ferreteria. 

 Solucions de mobilitat 

 Sistemes industrials 

4.- Pel mercat de Xile. 

Empreses que ofereixin solucions  mediambientals per a la indústria i 

l’energia: 

 Tractament d'aires (eliminació d'elements contaminants).  

 Tractament d'aigües 

 Tractament / recuperació d'altres residus industrials (que no sigui 

incineració). 

 Calderes i intercanviadors de calor 

 

 
 

Si esteu interessats en participar o rebre més informació sobre algun d’aquests 

grups o algun altre que no s’ha mencionat, caldrà que ens ho indiqueu 

ràpidament, ja que el termini de presentació dels grups és molt limitat. 

Més informació: Gemma Cano gemma.cano@plametall.cat ; Encarna Rubio 

encarna.rubio@plametall.cat   tel 93 745 78 10 ; inscripcions a:  

http://www.plametall.cat/inscripciogrup.asp?id=1263 
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