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BUSQUES FINANÇAMENT PER 
AL TEU PROJECTE?  

BUSINESS ANGELS 
 PER LA CULTURA 

 
PRESENTAN’S EL TEU PROJECTE I 

T’AJUDEM A FINANÇAR-LO  
INVERSORS PRIVATS BUSQUEN 

FINANÇAR PROJECTES CULTURALS  
 

ACCME’13 
7 de març: 3ª sessió informativa a BANC 

Apunta’t abans del 4 de març !! 
 

 
Què és ACCME’13 ? 
• És coneixement : 15 projectes dins el 

sector de les Industries Culturals i 
Creatives seran sotmesos a un intens 
procés formatiu “Investment 
Readiness” amb l’objectiu d’atraure 
finançament privat 
 

• És assessorament : Els 15 projectes 
seleccionats  tindran la oportunitat de 
mantenir trobades personals i 
mentoratge, directament de Business 
Angels Culturals, inversors privats amb 
interès en finançar projectes de caire 
cultural i creatiu 

 
• És networking : Amb ACCME’13, 

organitzarem sessions informatives 
sobre el fenomen dels Business Angels 
Culturals. Sessions que seran punt de 
trobada entre emprenedors, inversors i 
ecosistema emprenedor cultural. Una 
oportunitat per conèixer gent 

 
• És finançament: A més a més, 

seleccionarem 5 candidats per 
presentar els seus projectes en un 
Fòrum d’Inversió, davant una audiència 
de Business Angels Culturals  

 
Qui hi pot participar? 
• Tens un nou projecte en l’àmbit de les 

industries culturals? Necessites 
finançament per tirar-lo endavant? No 
saps per on començar?  
 

• Ens interessa tot: arts escèniques i 
visuals, patrimoni cultural, cinema, DVD 
i vídeo, TV i ràdio, videojocs, TIC, nous 

mitjans de comunicació, música, arts 
editorials, comunicació... 
...també arquitectura, interiorisme, 
disseny gràfic, moda, publicitat 
 

• Tu ets la persona !! No ho tens clar?  
Contacta amb nosaltres:  

info@bancat.com 
902930518 

 
Com participar-hi? 
⇒ Omple el formulari adjunt i envia’l a 

info@bancat.com 
 

⇒ O truca al 902930518 i et recollirem 
les dades 

 
⇒ també pots entrar a 

http://www.bancat.com/contacte/ i 
omplir el formulari posant com 
assumpte: Ref ICC 

 
Sempre, abans del 4 de març  
 
Qui ho organitza? 
 
ACCME’13 és liderat per BANC amb la 
col·laboració del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte 
 
Business Angels Network Catalunya , 
és una institució privada que posa en 
contacte inversors privats i emprenedors 
que cerquen finançament per al 
desenvolupament dels seus projectes. 
 
ACCME té per objectiu fomentar l'esperit 
emprenedor en les indústries culturals 
com a font de d'ocupació, creixement 
econòmic i desenvolupament social. 
 
El Programa ACCME està subvencionat 
pel Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 
 
Recorda, si busques finançament per al 
teu projecte, ets la persona !!! 
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