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Kutxabanken zure proiektuak 		
gauza daitezela nahi ditugu.
Euskal enpresen bideragarritasun-proiektuetan, hazteko planetan eta etorkizuneko estrategien diseinuan parte hartzen dugu eta horietan bidaide nekaezinak gara. Horregatik, gure
finantza-zerbitzuen eskaintza ahal den zabalena izateko asmoz, Partners Global Funding
aholkularitzarekin lankidetzarako hitzarmena izenpetu dugu.
Europako, Estatuko eta Autonomia-arloko pizgarri publikoei (laguntzak, diru-laguntzak, lehentasunezko finantzaketa, B+G+b jarduerengatiko kenkariak) buruzko enpresentzako eta
herri-erakundeentzako aholkularitzan 1995etik espezializatutako enpresa da Partners Global Funding.
Aliantza honi esker, aditu-talde bat jarriko dugu zure zerbitzura. Doako kontsulta baten bidez, zure enpresak eskura ditzakeen pizgarri eta laguntza publikoen berri eman ahal izango
dizute: gaur egungo jarduerekin edo etorkizunean egin nahi dituzunekin bat datozenak.
Interesatuta bazaude, oso erraza da:
• Sartu www.kutxabank.es webguneko “Negoziak/Enpresak” atalean.
• Bilatu soluzioa hemen: “Pizgarri Publikoei buruzko informazio guztia”.
• Bete ezazu zure eskura jarritako eskabidea eta bidal ezazu. 		
Edo zuzenean honako helbidearen bitartez:
www.partners.es/es/formulario-kutxabank

Eskabidea jasotakoan, Partners Global Funding enpresaren aholkulari-taldea zurekin jarriko da harremanetan, bertan kontsultatutako gastu, inbertsio edo proiektuei buruz sor
litezkeen zalantzak argitzeko eta, gainera, diagnostiko pertsonalizatua osatuko du.
Jasoko duzun txosten horretan hurrengo alderdi hauek agertuko dira:
• Europako, Estatuko eta Autonomia-mailako laguntza guztien bilduma.
• Eskabidea prestatzeko gomendioa, ikerkuntzaren gai zein ezaugarriei eta hari
lotutako gastu-motei hobeto moldatzen zaizkien laguntzetarako.
• Gainera, Partners Global Funding aholkularitzak, bere esperientzian oinarrituta,
Horizonte 2020 (H2020) izeneko europar proiektuan parte hartzea proposatuko
die interesatuta dauden enpresei. B+G+b proiektuetarako fondo galdura diru-laguntzak eskaintzen dituen programa bakarra da. Proiektu horien %70aren
eta %100aren artean diruz laguntzen du.
• Laguntza H2020rako proposamena prestatzeko, europar bazkideak bilatzeko
eta aurkezteko prozesuan.
Partners Global Funding aholkularitzaren Proiektu Sailarekin harremanetan jar zaitezke
sor litezkeen zalantzak argitzeko.
Harremanetarako telefonoa: 902.996.061
e-posta: info@partners.es
www.partners.es

Eskatu oraintxe
zure diagnostikoa!!

