Nota de premsa
Terrassa, 14 d’abril de 2015

Orbital 40 seleccionarà deu empreses a la segona
edició del programa d’incubació d’empreses KauTic
El termini de presentació de candidatures finalitza el 23 d’abril

La incubadora empresarial KauTic40 acollirà deu empreses a la segona edició del
seu programa d’incubació, adreçat específicament a empreses i projectes
relacionats amb el món de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Aquest projecte, impulsat pel Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 a través de
l’Ajuntament de Terrassa i el Centre Tecnològic Leitat, té per objectiu assessorar i
acompanyar empreses TIC de recent creació posant a la seva disposició recursos i
serveis que els ajudin a avançar en el seu recorregut.
D’entre totes les candidatures presentades, se’n seleccionaran deu seguint els
criteris definits a les bases, que es poden consultar al lloc web www.kautic40.es.
Poden incriure’s totes les persones físiques i jurídiques que presentin una proposta
relacionada amb l’àmbit de les TIC: disseny d’aplicacions per a dispositius mòbils,
comerç electrònic, Big Data, sistemes, seguretat, Cloud Computing, ensenyament
electrònic, publicitat en línia, M2M, smart cities o qualsevol altre en què l’ús de les
TIC sigui determinant. Si la proposta de negoci a presentar és una empresa, no
podrà tenir una antiguitat superior a un any des de la seva constitució, ni haver
facturat més de 30.000€ en aquest primer exercici. KauTic40 admet la participació
tant de forma individual com per equip, però amb un màxim de dues persones per
projecte.
El programa d’acompanyament té una durada de nou mesos i no suposa cap cost
per als participants, atès que està totalment subvencionat. Es faran sessions
individuals i de grup amb professionals i experts de reconegut prestigi. Els projectes
es poden presentar fins al 23 d’abril a través del mateix web.
La primera edició de KauTic40, iniciada el 2014, va aplegar 13 empreses, de les
quals vuit continuen a dia d’avui el procés d’acompanyament: Lafresagroup, Insomer
Creativity, Xopik Mobile Marketing, Turing Projects, Volumetrick, Mandarina Games,
Egara Serveis d’Assessorament Informàtic i Co_account. En aquesta segona edició
del programa, KauTic40 propiciarà sinergies de col·laboració entre les empreses que
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actualment s’estan incubant i les seleccionades pel 2015, a més de crear una
comunitat que tindrà a la seva disposició les eines de suport empresarial que facilita
el programa.
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