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PROJECTE ICTINEU 3
Butlletí informatiu del Projecte ICTINEU 3
Despatx a Barcelona Activa
Des del passat mes de juliol el projecte ja disposa d'una oficina
al viver d'empreses “Glòries” de Barcelona Activa, l'Agència de
Desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona.
Barcelona Activa ja va atorgar el premi al millor pla d'empresa
a ICTINEU Submarins S.L. el passat mes de març en el marc del
seu dia de l'emprenedor i ara segueix manifestant-li el seu
recolzament amb l'aprovació de la instal·lació de l'empresa al
seu viver. Ens podeu trobar al districte 22@, al C/ Llacuna 162,
Segona planta Despatx 217.

Finançament del projecte, ajudes i
subvencions
D'ençà de la presentació dels dos projectes PROFIT el març
d'aquest any, el treball ha estat intens. Cal destacar la revisió
complerta dels dos projectes PROFIT en el seu període de
rectificacions; la presentació al maig a la convocatòria d'ajudes
“Capital Gènesi” del CIDEM; la tramitació al juny de les
subvencions de Medi Ambient que es concedeixen
conjuntament amb les caixes catalanes; la presentació al juliol Suport de la Fundació Territori i Paisatge.
als “premis ENISA” (s'adjudicaran 5 premis de 200.000€ i 5
préstecs tous addicionals de fins a 800.000€); la presentació al L'associació ha elaborat un tríptic de distribució gratuïta per
juny d'un projecte NEOTEC del CDTI per demanar un préstec conscienciar a la població sobre la gravetat dels residus que
arriben al mar. Molts dels residus que s'aboquen al mar duraran
tou de 350.000 €.
molt més que la nostra pròpia vida; el problema de la
L'esforç dóna els seus fruits i actualment el projecte ja compta contaminació és greu ja que anualment 6000 tones de residus
amb les primeres fonts de finançament. A l'empresa li ha estat són abocades al mar, de les quals el 70% s'enfonsa.
concedit el 100% de la subvenció a fons perdut “Capital
GÈNESI” del CIDEM, de 20.000€. A l'associació recentment li la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa
ha estat concedida una subvenció de 200.000€ per part de l'obra Catalunya, que des de fa temps recolza el projecte ICTINEU 3,
social de “La Caixa” a petició del Departament de Medi col·labora amb l'associació INSTITUT ICTINEU en l'edició de
Ambient de la Generalitat de Catalunya, en un programa conjunt 50.000 exemplars d'aquest tríptic.
per finançar projectes d'interès ambiental.
La resolució dels dos projectes PROFIT està ja a punt de sortir, El Museu Marítim amb l'ICTINEU 3
s'espera que sigui amb l'arribada de la tardor, i al NEOTEC li
De cara a celebrar el 2009 l'any ICTINEU o l'any del submarí
falten encara tres mesos.
comptem amb la col·laboració del Museu Marítim de Barcelona
Actualment s'han encarregat estudis tècnics per avaluar la que dóna suport al projecte. A rel d'aquesta col·laboració està
viabilitat de fer un casc de pressió de carboni i per definir previst construir el submergible a les instal·lacions de les Reials
conceptualment el braç robòtic i d'altes prestacions que ha de Drassanes i celebrar-hi una gran exposició sobre tecnologia
submarina civil pel 2009. Fruit d'aquest acord el model
tenir el submarí.
volumètric del submarí es dipositarà a la col·lecció del museu.
Amb l'Associació d'Amics del Museu Marítim també s'han obert
Col·laboracions
línies de col·laboració per realitzar diverses activitats com la
publicació d'articles tècnics i divulgatius, fer conferències i
Suport de l'Associació d'Innovadors Narcís construir maquetes de submarins.

Monturiol

L'Associació d'Innovadors Narcís Monturiol, presidida pel Sr. La premsa
Josep Garriga i Serra, entitat fundadora de Barcelona Activa que L'equip emprenedor manté el seu ritme d'aparició a la premsa i
es dedica a ajudar a projectes d'innovació, està col·laborant mitjans audiovisuals de manera molt beneficiosaper al projecte.
intensament en aquest projecte, treballant en tasques Podeu veure tot el dossier de premsa al web del projecte.
d'assessorament, promoció i contactes.

www.ictineu.net

