1Dia 1Empresa és una iniciativa del Centre Internacional de Negocis de Catalunya que neix de
la necessitat de recolzament als emprenedors que resideixen a Catalunya.
El programa "Un dia, una empresa" consisteix en la constitució d'una societat limitada estàndard
gratuïtament per a tots aquells emprenedors amb iniciativa i idees que desitgin transformar la
seva idea en un negoci. El capital social per a la constitució de la societat és aportat per
l'emprenedor i l'equip de CINC s'encarrega de preparar-li la societat agilizant la burocràcia i
sense despeses de gestió, ni costos de notari o temes associats.
La domiciliació de l'empresa està en qualsevol de les seus de CINC i sense cost, apart d'això,
completen la seva aportació durant els primers 6 mesos siguent a la creació de l'empresa amb
una sèrie de serveis gratuïts (assessorament i gestió empresarial, espai de trobada per les
reunions, etc.

Objectiu
L’objectiu principal d’aquest projecte és augmentar la capacitat empresarial i fomentar la
creació d’empreses.
Sota el lema “el poder de les idees”, el programa 1D1E es compromet a donar suport a la
constitució d’una societat cada dia laborable durant el 2013 sense cost.

Requisits
1Dia 1Empresa s’adreça a totes aquelles persones que desitgin emprendre un negoci,
independentment del sector. Els requisits per presentar-se al programa són:






Mínim 16 anys d’edat
Presentar un Pla d’Empresa
Residir o constituir la societat amb domicili fiscal a Catalunya
Aportació d’un capital Social de 3.000€ per constituir una S.L
Per estrangers residents aportació de NIE

Què oferim
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitució de la teva societat limitada de forma totalment gratuïta
Assessoria i acompanyament empresarial durant 6 mesos
Actes i Networking
Avantatges en productes i serveis per a la teva empresa
Formació empresarial
Domiciliació gratuïta de la teva societat a Barcelona, Girona o Figueres

7. Sales de reunions gratuïtes
8. Acords de col·laboració amb acceleradores i incubadores de Startups
9. Convenis amb institucions financeres i suport al finançament empresarial

www.1dia1empresa.com

