El Govern ratifica la signatura d’un acord de
col·laboració entre ACCIÓ i un grup d’agències
europees de captació d’inversió estrangera
▪ L’acord permetrà realitzar actuacions conjuntes i intercanviar
coneixement per captar l’atenció d’inversors estrangers internacionals i
contribuir a generar riquesa i ocupació
Dimarts, 19 de gener de 2021.— El Govern ha ratificat aquest dimarts la
signatura d’un memoràndum d’entesa entre ACCIÓ -l’agència per a la
competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement- i un grup
d’agències de captació d’inversions de diverses ciutats i regions europees que
formen part de l’anomenat Club IPA.
L’objectiu d’aquest acord és establir el marc de col·laboració per a la iniciativa
Choose Europe, que consisteix, entre d’altres, en realitzar actuacions conjuntes
de màrqueting i comunicació per captar l’atenció d’inversors estrangers
internacionals sobre les seves regions i ciutats com a destinacions dels fluxos
d’inversió estrangera. D’aquesta manera es contribueix al posicionament de
Catalunya com a destinació de la inversió estrangera internacional, per ajudar a
generar riquesa i crear ocupació. A banda, es reforça la col·laboració entre les
ciutats i regions europees participants en la iniciativa, transmetent uns valors
europeus comuns i posicionant ACCIÓ entre les agències líders a Europa en
captació d’inversió estrangera.
En virtut de l’acord aprovat avui a Govern, ACCIÓ subscriurà el memoràndum
d’entesa amb les agències ADERLY / Invest in Lyon, amsterdam inbusiness,
Berlin Partner, Choose Paris Region, Copenhagen Capacity, FrankfurtRheinMain
GmbH, Greater Zurich Area Ltd., Helsinki Business Hub Ltd. Oy, Invest in
Bavaria, Invest Stockholm i Vienna Business Agency. En el marc de l’acord, les
agències participants impulsaran accions per tal que les ciutats i regions
europees que representen puguin actuar de manera conjunta, aprofitant els
valors comuns, de cara a presentar-se al món com a destinacions de la inversió
estrangera internacional, sobretot la provinent de fora del continent europeu.
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