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« FACILITAR L’ACCÉS DE LES PIMES A LES LICITACIONS

OBJECTIU DEL PROJECTE 

Augmentar la participació de les pimes

Les activitats que es desenvolupen en el projecte 

amb els procediments de participació, 

legals i administratius dels contractants, acostament entre l'administració pública i les 

empreses. 

 

OBJECTIU DE LA FORMACIÓ

La formació és una de les parts del projecte de major rellevància, atès que s'ha de dissenyar 

i executar un paquet formatiu els objectius del qual

 

1. Formació i tutoria per a recolzar a les PIME en la construcció d'un marc efectiu per 

al seu accés a la contractació pública.

2. Encontres entre empreses i administració pública

les relacions entre els licitadors i les 

 

DIA I LLOC 

• 16 d’octubre de 2018 de 8.30 a 10.30

• Associació Empresarial de Alzira

Nom i cognoms 

Ajuntament 

Volum de contractació anual per 

tipo de contracte 

Sectors més licitats 

 

entoring / WP6 Events B2B&B2P 

 

CURS IPPON : 

FACILITAR L’ACCÉS DE LES PIMES A LES LICITACIONS PÚBLIQUES

Juliol – octubre 2018 

 

 

Augmentar la participació de les pimes en les licitacions públiques nacionals i internacionals. 

Les activitats que es desenvolupen en el projecte pretenen eliminar barreres relacionades 

amb els procediments de participació, plataformes de publicació de licitacions, coneixements 

stratius dels contractants, acostament entre l'administració pública i les 

OBJECTIU DE LA FORMACIÓ 

La formació és una de les parts del projecte de major rellevància, atès que s'ha de dissenyar 

i executar un paquet formatiu els objectius del qual són: 

per a recolzar a les PIME en la construcció d'un marc efectiu per 

al seu accés a la contractació pública. 

empreses i administració pública per a millorar la cooperació i 

ls licitadors i les PIME. 

16 d’octubre de 2018 de 8.30 a 10.30 

Empresarial de Alzira: Avda. Luis Suñer, 8 entlo. 2. Tel. 962459517 

 

 

 

 

de contractació anual per  
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PÚBLIQUES »  

en les licitacions públiques nacionals i internacionals. 

eliminar barreres relacionades 

de publicació de licitacions, coneixements 

stratius dels contractants, acostament entre l'administració pública i les 

La formació és una de les parts del projecte de major rellevància, atès que s'ha de dissenyar 

per a recolzar a les PIME en la construcció d'un marc efectiu per 

per a millorar la cooperació i 

: Avda. Luis Suñer, 8 entlo. 2. Tel. 962459517  


