PREGUNTES FREQÜENTS (FAQs)
Quins són els requisits per participar-hi?
Les beneficiàries del Programa Axelera seran empreses amb ambició i possibilitats reals de créixer en el context global
i que no tinguin accés habitual a aquesta tipologia de serveis:

Amb una facturació aproximada a partir dels 2M€.
Empreses innovadores en sentit ampli, que incorporin creativitat i visió a processos i productes.
Seran empreses constituïdes i amb domicili fiscal a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Preferentment amb un producte propi escalable.
Amb capacitat d’actuar en un mercat global.
Amb un model de negoci coherent.
Amb un equip directiu capaç (formació, experiència, complementarietat...) i obert a rebre assessorament
estratègic d’alt valor i a seguir les seves recomanacions.
• Els socis hauran d’estar implicats en l’activitat de l’empresa.
• Amb una projecció de futur ambiciosa, sostenible i responsable.
• Amb capacitat d’establir aliances estratègiques.
•
•
•
•
•
•
•

Com m'hi puc inscriure?
Pots inscriure't omplint el següent formulari, en el qual se’t demanaran les teves dades de contacte i informació bàsica
sobre la teva empresa. Per la inscripció no caldrà que ens donis informació molt detallada, però necessitarem el CIF de
l’empresa per poder accedir a la informació financera.

Quin és el cost de participar al programa?
El programa és gratuït. No obstant, per assegurar el compromís de les 30 empreses seleccionades es demanarà
l'abonament d'una fiança de 1.500€ que es retornarà en finalitzar l’assessorament. Aquesta fiança busca garantir que
les empreses seleccionades tenen voluntat de participar activament al programa i que en trauran el màxim rendiment.

Qui em farà l'acompanyament?
Cada empresa tindrà un consultor/a de capçalera d'everis o IMAGINE (en funció del perfil de l'empresa). Aquest
consultor estarà acompanyat d'un equip de persones expertes que s'involucraran en l'assessorament en funció de les
necessitats de cada moment.

Com sabré si he passat a la fase següent?
Les 60 empreses preseleccionades seran contactades per l'equip del programa per agendar les visites i entrevistes
amb els seus principals agents implicats. Aquest primer grup d’empreses rebrà un informe detallat d'avaluació i la
notificació de si seran una de les 30 empreses seleccionades per la següent fase del programa.

* Aquest programa està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el
marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Operació 1: Millora del teixit econòmic empresarial de la
ciutat i Actuació FEDER 1.1 Programes d’acompanyament per a la millora de la competitivitat empresarial.

