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MISSIÓ INSTITUCIONAL I EMPRESARIAL  
dels “Quatre Motors per a Europa i Regions Associades” a 

XILE 

 
Del 15 al 19 de novembre de 2015 

 
Ens complau informar-vos de la propera Missió dels 4 Motors per a Europa i Associats 

(4ME&A) a Xile, que tindrà lloc del 15 al 19 de Novembre del 2015.  
En el Programa hi participen Baden-Württemberg (Alemanya), Regione Lombardia 
(Itàlia), Rhône-Alpes (França), Catalunya i les regions associades.  
El principal objectiu de la missió és establir i potenciar les relacions empresarials i 
institucionals tant entre els 4ME&A i Xile com entre els diferents territoris participants 
en la missió. A nivell institucional, esta previst que el President de la Generalitat de 
Catalunya encapçali la missió donat el seu rol d’actual President de l´Associació dels 
Quatre Motors per a Europa. 
 
A qui va dirigit  

El programa empresarial de la Missió està adreçat a empreses i entitats de l’àmbit de 
Gestió de Ciutats i en especial a aquelles que estiguin relacionades amb els següents 
sub-sectors: 
 

� Medi Ambient i Gestió de Residus 

� Energies sostenibles 

� Ciutats intel·ligents “Smart Cities” 

� Noves tecnologies per a l’educació 

 
Programa previst 
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CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

El cost de participació a la missió per part de l’empresa és de 2.500€, inclosa quota 
d’inscripció de 350 € 
 

Què inclou 

 
La participació als esdeveniments de l’Agenda Empresarial com: 

� Còctel - sopar de benvinguda de la missió 

� Vol Barcelona – Santiago de Xile – Barcelona 

� Transfers aeroport – hotel- aeroport 

� 6 nits d’hotel 

� 2 dies d’agenda comuna (segons sector) a Santiago de Xile organitzada 

per l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Xile i en comú amb les empreses 

participants de les altres regions. 

� Trobades empresarials amb empreses xilenes.  

� 2 dies d’agenda de reunions individuals a Santiago (segons les 

necessitats de l’empresa), organitzada per la oficina Exterior d’ACCIÓ a 

Xile. 

� Material informatiu 

� Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Xile 

 

Les empreses participants podran gaudir d’un ajut de 1.057€ en concepte de bossa de 
viatge (segons normativa). El nombre de bosses de viatge és limitat i es concedirà per 
ordre d’inscripció. 
 
Nota: l’import de la bossa de viatge es descomptarà directament de la factura de 
l’agència de viatges seleccionada per ACCIÓ. 
 

No inclou 

 

Despeses de trasllats interns i manutenció. 
 
Opcional: Seguiment/Aftercare posterior a la missió per ajudar al seguiment dels 

acords iniciats i suport en la reorientació estratègica. Cost per determinar en funció del 

nombre de contactes. 

 
Termini d’inscripció 

 
En cas d'estar-hi interessats, cal omplir el formulari d’interès que adjuntem i enviar-lo 
abans del 24 de Juliol a: eantonijuan@gencat.cat  Elena Antonijuan (93 484 9641).  


