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Persona sol·licitant
Indiqueu el tipus de la persona sol·licitant
Dades d'identificació
(se subvencionarà la participació d'un màxim de 4 persones)
Dates de la fira 
Dates d'assistència 
Assistents
(mínim 1, màxim 4)
Nom
Cognom
Segon cognom
Càrrec
Valoració de la fira
Valoració general de la fira
És el primer cop que hi assistiu?
Com considereu aquesta edició?
La fira ha respost a les vostres expectatives?
Rambla Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon:  933 162 700   
ajutsinternacional.icic@gencat.cat
www.gencat.cat/cultura/icic
De quins països provenien aquests contactes?
Si us plau, poseu-ne 5 com a màxim, i per ordre d'importància
Valoreu els contactes establerts
Quin volum de negoci va significar la vostra participació en l’edició anterior
A la vostra empresa hi ha alguna persona especialista en temes d'internacionalització?
Penseu que participar en aquesta fira us ha obert noves oportunitats de negoci?
Penseu tornar a aquesta fira en edicions futures?
Podeu indicar el motiu?
Teniu previsió de contractar algú en el futur?
Recomanaríeu l'assistència a altres empreses / entitats del sector?
Hauríeu assistit a aquesta fira encara que l'ICIC no disposés d'una línia de subvenció per a l'assistència a fires, festivals i mercats internacionals?
Aquest formulari es pot presentar de forma electrònica o presencial.
 
-Electrònica: a través de l'Oficina Virtual de Tràmits, adjuntant el PDF a la sol·licitud de subvenció
 
-Presencial: presentar-ho signat al registre junt amb la sol·licitud de subvenció i a més ENVIAR-HO per correu electrònic a l’ICIC: 
ajutsinternacional.icic@gencat.cat
Tipus de tramitació
Recordeu que, a més d'enviar el formulari per correu electrònic, cal que n'adjunteu una còpia impresa a la vostra sol·licitud de subvenció
Protecció de dades
En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en el fitxer de gestió d’expedients de subvencions del departament competent en matèria de cultura. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar les sol·licituds de subvenció, l’explotació estadística i efectuar estudis i informes de gènere. Aquestes dades es poden cedir a institucions i organismes de caràcter oficial i administracions públiques, a banda de les cessions previstes a la llei.
El responsable d’aquest fitxer és la Direcció de Serveis del Departament de Cultura. Teniu dret a accedir, rectificar i cancel·lar les vostres dades i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes en la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit al Servei de Contractació i Subvencions, Rambla de Santa Mònica, 8, 08002, Barcelona.
Quines?
Quins?
Penseu que l'ICIC hauria de tenir un espai i/o fer alguna acció en aquesta fira?
Faríeu algun canvi en la normativa de la línia de subvenció per a l'assistència a fires, festivals i mercats internacionals de l'ICIC?
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