
 
IX TROBADA EUROMEDITERRÀNIA d’Innovació i Tecnologia 
“Energies per  un desenvolupament sostenible” 
Marsella, 27 i 28 d’octubre de 2008 

 
La Cambra de Comerç de Barcelona i la Cambra de Comerç Italiana a Barcelona organitzen juntament 
amb la Cambra de Comerç de Marsella la Trobada Euro-mediterrània  d’Innovació i Tecnologia el 27 i 
28 de octubre del 2008 a Marsella. 
 
Els objectius d’aquesta acció són els següents:  
 

• Contribuir a la internacionalització de les empreses catalanes a través de la transferència tecnològica i  
els acords comercials amb empreses dels països mediterranis participants (França, Itàlia, Algèria, Bahrein, 
Egipte, Jordània, Marroc, Tunísia i Turquia). 

 
• Promoure l'intercanvi d’experiències i els acords de col·laboració entre els clústers, les Universitats, i els 

laboratoris d’investigació espanyols i d’altres països mediterranis. 
 
• Obtenir valuosos contactes del sector a la part del sud del mediterrani i dels països del golf. 

 
La trobada combinarà una agenda de activitats entre les que destaquem: 
 
• B2B meetings, és a dir, reunions individualitzades amb potencials partners d’acord amb el perfil de 

l’empresa participant. 
• Taules rodones i debats amb ponents rellevants del sector sobre els següents temes: 

o Construcció respectuosa amb el medi ambient i eficiència energètica. 
o Valorització energètica de la biomassa. 
o Utilització del hidrogen. 

     
Per tant, està dirigit a: 
 
• Empreses de base tecnològica i innovadores relacionades amb el sector de les energies. 
• Clústers de la regió mediterrània (Centres de Competència, Zones Industrials, Parcs Científics) 
• Universitats i laboratoris d’investigació de la regió mediterrània. 
• Inversors interessats amb avaluar les oportunitats del sector a la regió. 

 
La data límit d’inscripció per aquesta acció és el dia 30 de juliol del 2008. Si està interessat/da a 
participar, preguem ens envií els documents necessaris (veure condicions de participació) i la 
transferència per un import de 616 EUR + IVA que inclou: 
 
- Quota d’inscripció de la trobada. 
- Accés a les taules rodones. 
- Participació als B2B. 
- Dinars i sopars  (segons pre-programa) 
- 2 nits d’allotjament a Marsella (per 25 empreses) 
- Transport anada/tornada des de Barcelona. 
 
Les empreses catalanes participants obtindran una subvenció de 386 € de la Cambra de Barcelona. 
La persona de contacte per aquesta acció és: Judith Padrós (Tel. 934 169 356 fax 934 160 735, 
jpadros@cambrabcn.org) 
 

     Salutacions, 
 
Lluís Lluch      Livia Paretti 
Director de Promoción Internacional   Secretario General 
Cámara de Comercio de Barcelona   Cámara de Comercio Italiana-Barcelona 



 
 

1. L’objectiu d’aquesta TROBADA EUROMEDITERRÀNIA és promoure la internacionalització de productes, 
tecnologia, serveis i la inversió a l'exterior. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest 
objectiu. 
 

2. Per poder optar a l’ajut previst per aquesta acció (386 euros), les empreses sol·licitants catalanes, al finalitzar 
l’acció hauran de: 

 
• Presentar el qüestionari de satisfacció omplert (amb totes les preguntes). 
• Presentar el bitllet d’avió original i, en el cas de bitllet electrònic, la factura i les targetes d’embarcament. 
• Full de dades bancàries 

 
L’empresa catalana pot perdre el dret a la subvenció si no aporta els documents que es sol·liciten. 

 
3. Per poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar la informació que se li 

sol·liciti abans del 30 de juliol a: 
 
Judith Padrós 
Cambra de Comerç de Barcelona 
Servei de Promoció Internacional 
Av. Diagonal, 452, 6a planta 
tel.: 34-934 169 356 
fax.: 34-934 160 735 
Direcció Electrónica: jpadros@cambrabcn.org 

 
4. S’haurà de complimentar el full d’inscripció de la Trobada Euromediterrania i la fitxa “Company Profile” per les 

trobades B2B. 
 
5. La sol·licitud de participació no es considerarà en ferm si no es rep el formulari d’inscripció degudament 

complimentat i el pagament corresponent per valor de: 
 

• 616€+16% IVA (714,56 €) en concepte de quota d’inscripció i preparació d’agendes. 
 
La manera de pagament, en concepte de quota d’inscripció, es pot fer  de la  següent manera: 
 

o Xec nominatiu a favor de la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona 
o Transferència bancària on figuri com concepte: “Trobada Euro mediterrània” al BANC SANTANDER 

CENTRAL HISPANO, al compte  0049 1806 97 2610638140. 
 

6. La quota de inscripció no es retornarà a les empreses que renunciïn a la participació si la baixa no es pot  cobrir 
adequadament. 
 

7. L’ empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin aprovat d’acord amb la informació i 
les instruccions subministrades. 
 

8. S’enviarà una comunicació a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la 
quota d’inscripció i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió . 
 

9. En cas de cancel·lacions d’últim moment que ocasionin despeses a la agencia de viatges, a les oficines 
comercials o altres organismes implicats, l’empresa serà directament responsable. 
 

10. El cost del viatge s’abonarà directament a l’agència de viatges seleccionada per la Cambra. 
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To be returned to EEN Med2Europe – Méditerranée Technologies 
Contact : Nicolas Chéhanne – chehanne@mediterranee-technologies.com 

  
  

 

FOR BROKERAGE EVENT 
9th Euro-Mediterraneans Meetings on Innovation & Technologies 

 “Energies for of Sustainable Development in the Mediterranean Sea” 

Marseille (France), 27-28 october 2008 
 

Before the 30/07/2008 
 

Company details 
Company:   

Website:      
Address: �

Country� �

� �

Contact person :  Firstname: 
 
Name:  

Contact person during the event��
(leave the first name and last name empty if it is 
the same contact person) 

Firstname: 
 
Name : 

Password:  
Telephone:    +. 

+.     (mobile during the event) 
Fax:    +.  
E-Mail:     

Display contact details in the 
online catalogue: 

 YES                 or               NO  
 

Attendance���  YES                 or               NO  
�

SME / Organisation 
Size:    
Turnover:    
Sectors�����������	
���	��	�����
�����	�����������
�� 

 

Company/organisation 
activities, products and 
services (Max 500 char) 
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Participant Profile Form 



To be returned to EEN Med2Europe – Méditerranée Technologies 
Contact : Nicolas Chéhanne – chehanne@mediterranee-technologies.com 

Technology Profile 
Type���

 Technology/Innovation Offer                                    Technology/Innovation Request  
 Know-how/ expertise                                                EU RTD Result� 

Title: ��
	���
������
��������������
�	
��
��
�����	�������
���
��������
����������
������
���������
�  
  
Description of the offered or desired technology / product (�����������	
��
�Please give a description of the technology you offer or you are looking for. Your should indicate: 
1. What is your area of expertise or know how? 
2. What the technology can be used for? 
4. What are the main advantages/requirements (faster, cheaper, easier to install and/or maintain, etc.) of the technology over 
other technologies? ) 
 

Collaboration details: 
 Research Cooperation 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Licence Agreement 
 Commercial Agreement 
 Financial Resources 
 Others 

 
Intellectual Property Rights��������������
	������ �!���
	���	�: 

 
 Patent granted 
 Partnership or contractual agreement 
 Patent pending 
 Exclusive rights 
 Copyright protected 
 Others (registered design, plant variety right, etc)* 
 Financial Resources 

 
Web link to present innovative product� 

Areas of applications and profile of the partner sought: 
 
 
 

 



To be returned to EEN Med2Europe – Méditerranée Technologies 
Contact : Nicolas Chéhanne – chehanne@mediterranee-technologies.com 

 
Keywords: ("�
�	
��������
���������
���#
	����
���	���������
��������$
#�
��	
� 

 
ENERGY PRODUCTION, TRANSMISSION, CONVERSION, STORAGE & TRANSPORT 

 
Heat Storage    Storage of electricity, batteries  Heat transport and supply, district 

heating. 

 Fuel Cell, Hydrogen 
production 

 Transport and storage of 
hydrogen 

 Heat pump, cooling technologies 

 Heating, ventilation  Turbines, combined heat and 
power 

 Generator, electric engines and power 
converters 
 

   
 

RENEWABLE SOURCES OF ENERGY 
 

 Geothermal Energy  Liquid Biomass  Solid Biomass 
 

 Photovoltaic 
 

 Solar / Thermal Energy  Waste incineration 

 
RATIONAL USE OF ENERGY 

 
 Energy Management  Lighting, illumination  Process optimization, waste heat 

utilisation 
 Thermal insulation / 

Energy efficiency in buildings 
  

 
 
 
 
  


