
JORNADA

Càpsules d’Emprenedoria
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL RIPOLLÈS
(C/ Joan Miró 2-4 Pol. Ind. Els Pintors)

Els projectes en estalvi i eficiència energètica de per si resulten avantatjosos 
econòmicament, però moltes vegades la inversió necessària dificulta fer front als costos 
inicials. L’objectiu de la present jornada és exposar diverses formules i mecanismes de 
finançament que faciliten fer front a la inversió per a poder desenvolupar els projectes i 
analitzar quines s’ajusten millor a cada cas.

Jornada destinada tots aquells agents interessats (tècnics d’ajuntaments, empresaris, 
enginyers, instal · ladors i particulars) en la realització de projectes d’estalvi i eficiència 
energètica com ara millores en l’enllumenat, energies renovables, aïllaments, etc. 

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

PROGRAMA

Divendres 19 d’octubre de 2018
de 9:45h a 14.00h

inSCripcions

mecanismes innovadors de
finançament de projectes
d'estalvi  i  eficiència
energètica

La jornada es gratuïta, cal inscripció prèvia a Agència de Desenvolupament del Ripollès
innovadors@ripollesdesenvolupament.com / enllaç: https://goo.gl/forms/qnMzVjlJH8x5k1CF3
indicant nom, cognoms, DNI, telèfon, e-mail i empresa o ajuntament.

9:45h Recepció dels participants 

10.00h Benvinguda i presentació de la Jornada
Jordi Munell. Alcalde de Ripoll - Gerard Soler. Agència de Desenvolupament del Ripollès

10:15h Com finançar un projecte? Mecanismes i instruments de finançament
Joana Mundó. Ecoserveis

10:45h Interpretar en termes econòmics i financers una inversió en eficiènica energètica. 
Manolo Sánchez. Assessor econòmic-financer

11:15h Pausa-cafè

11:45h Casos Pràctics
   - Finançament comunitari. L’experiència de Viure de l’aire. Pep Puig.
   - Empresa de Serveis Energètics. SECE. Albert de Ramos
   - Projectes comunitaris de participació de capital. Som Energia. Jaume Aliaga.
   - Finançament Associat a la Propietat. EuroPACE Olot. Jorge Rovira.
   - Compra col.lectiva. Col.lectiu Solar. Sjørd Gaastra.
   - Ajuts LEADER. Associació Leader Ges Bisaura. Carina Rosell.
   - Plataforma de finançament Enerintool. Enerinvest. Joana Mundó.

13:30h Conclusions i cloenda de la Jornada
Eudald Hueso - Tècnic del projecte Pirinnowa’tt


