HO ORGAN ITZEN:

Ajuntament
del Prat de Llobregat

~

Ajuntament

@ de Castelldefels
•

W

Ajuntament
deGavà

~

AJUNTAMENT DE SAHT Bol DE lLoeREGA1

~

AJUNTAMENT DE VILADECANS •

A LES MILLORS
INICIATIVES
EMPRESARIALS

HI COL·LABOREN :

Generalitat de Gatalunya

1111 i Ocupació

Departament d'Empresa

catalunya....

empren

rtJ
•

Unió Europea

Fons social europeu
L'FSE Inverteix en el teu Mur

Diputació
Barcelona

IN
NO BAIX
Per a la lnnovar:ró del Ba 1x Llobregat

~ CaixaBank

REQUISITS

DE PARTICIPACIÓ

Premis Delta a les Millors
Iniciatives Empresarials 2014:
Empreses que hagin iniciat l'activitat en el període comprès
entre 1'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2013.

1r premi: ....................................3.000 €
+ Premi lnnoba ix*

2n premi: ....................................1.500 €
+ Premi lnnoba ix*

3r premi: ....................................1.000 €

Poden participar a la dotzena edició dels
Premis Delta totes les empreses, amb
independència de la seva forma jurídica,
act ivita t desenvolupada i nomb re de
persones que la promouen, que tinguin
el domicili social o l'activit at econòmica
a qualsevol dels següents municipis:
Cast elldefels, Gavà, Viladecans, Begues,
Sant Climent de Llobregat, el Prat de
Llobregat i Sant Boi de Llobregat que
hagin iniciat la seva activitat empresarial
en el període comprès entre 1'1 de gener

de 2009 i el 31 de desembre de 2013.
• No podran optar a cap de les categories
dels premis les candidatures que hagin
guanyat algun premi en metàHic en
edicions anteriors.
• No s'acceptaran canvis de forma jurídica
ni ampliació o canvi d'activitat.

Premi Delta a la Millor Iniciativa Comercial 2014:

• No s'acceptaran empreses que estiguin
participades en el seu capit al per una
adm inistració pública.

Comerços, amb botiga física i/o virtual, que hagin iniciat l'activitat
entre 1'1 de gener de 2009 i el 31 de desembre de 2013.

• No s'acceptaran fundacions ni
associacions.

1r premi: ....................................2.000 €

TERMINI

DE PRESENTACIÓ
*Premi Impuls de Projectes Empresarials
Innovadors d 1 1nnobaix:
Consisteix en l'acompanyament gratuït al creixement empresarial
durant el període d'un any, participant en els diferents programes
d'lnnovaix i suport a l'accés al finançament públic i privat.

Diplomes o mencions especials:
Es podran concedir diplomes o mencions especials, sense
dotació econòmica, a les empreses que se'n facin mereixedores
a criteri del jurat.

El termini de presentació de candidatures

s'obrirà el dia 20 d'octubre de 2014 i
finalitzarà el12 de desembre de 2014.

PRESENTACIÓ
DE LES
CANDIDATURES
Les empreses que vulguin
participar-hi poden sol·licitar
la documentació i les bases
a qualsevol dels punts
d'informació següents:
AJUNTAMENT
DEL PRAT DE LLOBREGAT
Centre de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme:
C. de les Moreres, 48
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 478 68 78
elpratempren@elprat.cat
www.economia.elprat.cat
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS
La Guaita, Centre de suport a l'economia
de Castelldefels:
Ctra. de la Sentiu, 1
08860 Castelldefels
Tel. 93 635 25 75
promocio.economica@castelldefels.org
www.castelldefels.org
AJUNTAMENT DE GAVÀ
Centre de Suport a l'Empresa:
C. del Progrés, 27
08850 Gavà
Tel. 93 633 34 50
cse@gavacat
www.portaleconomic.gavaciutat.cat
AJUNTAMENT DE
SANT BOl DE LLOBREGAT
CORESSA, VIver d'emprese5:
C. d'Andorra, 31
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 630 24 64
eobiols@coressa.cat
www.coressa.cat
AJUNTAMENT DE VILADECANS
Centre de Promoció Econòmica,
i Serveis a les Empreses Can Calderón:
C. d'Andorra. 64
08840 Viladecans
Tel. 93 63518 04
amunozi@viladecans.cat
www.cancalderon.es

