PROPOSTA D’ACCIONS 2019

PROPOSTA D’ACCIONS A REALITZAR 2019
PROGRAMES D’EMPRESA
•

ACCELERADORA EMPRESARIAL: PROGRAMA D’IMPULS A PROJECTES EMPRESERIALS
INNOVADORS, EMPRENEDORIA CORPORATIVA

•

PROGRAMES DE CAPACITACIÓ EMPRESARIAL:
1.

START UP TRAINING

2.

ADVANCED

3.

COMUNICACIÓ EMPRESARIAL

4.

START UP SOCIAL

5.

NEW TRENDS – Transferència de coneixement B2B -

•

INNOVACIÓ OBERTA

•

DINAMITZACIÓ I CAPACITACIÓ TÈCNICS

•

CAFÈ DE LA INNOVACIÓ

PROGRAMES D’EDUCACIÓ:
1.

INNOBAIXEDUCA: PRIMÀRIA

2.

INNOSOCIAL: E.S.O

3.

METROPOLISFPLAB: CICLES FORMATIUS, FP’S

4.

INNOBUS METROPÒLITA: POST UNIVERSITÀRIS/ES

ACCELERADORA EMPRESARIAL : IMPULS A PROJECTES EMPRESARIALS INNOVADORS

L’acceleradora empresarial d’Innobaix ofereix un acompanyament especialitzat a aquelles empreses que busquin
créixer i accelerar les vendes, de manera sòlida i sostenible, amb els fonaments de la innovació i la
internacionalització.
A través dels departaments de promoció econòmica de tots els ajuntaments del Baix Llobregat i Hospitalet, així com a
través dels medis de comunicació propis d’Innobaix. S’ofereix a les empreses del territori amb perfil innovador i de
creixement i se’n seleccionen entre 8 i 10 anualment.
Els criteris de selecció inicial de les empreses participants són:
• Capacitat de creació de llocs de treball.
• Empresa amb producte o servei innovador.
• Empresa amb capacitat d’internacionalització.
• Empresa industrial vs serveis.
• Empresa amb vocació de creixement .
• Capacitat de comunicació del líder.
• Pertànyer al territori del Baix Llobregat o L’H.
• Empreses sostenibles.
La metodologia que s’implementa és el seguiment continuat a través de reunions virtuals (skype) i reunions presencials

ACCELERADORA EMPRESARIAL : IMPULS A PROJECTES EMPRESARIALS INNOVADORS
Tasques destacables del programa:
•

Definició model de negoci, realització presentacions i adaptacions a diferents targets

•

Creació d’ecosistema de networking

•

Sessions de contrast

•

Acompanyament a la recerca de finançament: des de microcrèdit passant per banca tradicional fins a capital risc

•

Definició de polítiques de distribució, comunicació…

•

Definició de posicionament i valors de marca

•

Identificació de competències clau

•

Models innovadors d'accés a objectius

•

Sessions d'innovació oberta

•

Ajuda en la definició del pla econòmic financer

Programa i durada: té una durada de 9 mesos i ofereix els següents serveis a les empreses participants:
• 45 hores de dedicació per part d’un tècnic especialista (un empresari amb experiència) que els dona suport en el
procés de gestió, disseny i implementació del model de creixement. Tenim 20 mentors de diferents àrees.
• Accés a mentors, empresaris i directius de reconeguda trajectòria, amb qui poder contrastar visions i decisions
estratègiques per l’empresa com ara Bayer, Siemens, Roca, Agbar, Avant Grup…
• Definició de l’ecosistema de networking que necessita l’empresa per assolir els seus objectius i pla d’actuació.
• Suport en la recerca de finançament. Definició del pla d’actuació en la recerca de finançament en funció de la
fase en què es trobi l’empresa, des de microcrèdit fins a reunions amb fons de capital risc.
• Suport en la gestió de l’allotjament en la comarca i L’H.

vídeo

CAPACITACIÓ:
1. START UP TRAINING

El programa Start Up Training és una capacitació orientada a empresaris i directius d'empreses innovadores o amb
alt potencial de creixement totalment subvencionat. Es tracta d'una oportunitat única i gratuïta al Baix Llobregat i
l’Hospitalet d'aprendre tot allò que és necessari per portar a l'èxit una innovació o un pla de creixement. El programa
Start Up Training dóna eines reals que es poden aplicar immediatament al teu negoci. No només són continguts
teòrics, sinó que hi ha pràctiques que després traslladaràs a la teva empresa i que et donaran resultats.
Tenim el millor equip docent gràcies a l'Escola de Negocis Eada. Professionals en actiu amb àmplia experiència en
diferents sectors que proporcionen una visió real de com és el mercat i de quines eines realment funcionen. També
trobaràs noves empreses i podràs crear noves sinèrgies que impulsaran el teu negoci.

Programa i durada: Consta de 8 sessions formatives de 3 hores més un workshop i dues tutories per projecte
amb l’objectiu de capacitar les persones emprenedores i/o directives en la presa de decisions.
vídeo

CAPACITACIÓ:
2. ADVANCED TRAINING
El programa Advanced Training és una capacitació més avançada i posterior al Start Up Clàssic,
dirigida a empreses amb un bagatge creatiu i orientada a empresaris i directius d'empreses amb alt
potencial de creixement i un cert recorregut innovador. Es tracta d'una oportunitat d'aprendre tot allò
que és necessari per portar una innovació o un pla de creixement a l'èxit.
Programa de capacitació i millora que dóna eines reals que es poden aplicar immediatament al negoci.
No només són continguts teòrics, sinó que hi ha pràctiques reals per a la teva empresa.
Tenim el millor equip docent professionals en actiu amb àmplia experiència en diferents sectors que
proporcionen una visió real de com és el mercat i de quines eines realment funcionen. També trobaràs
noves empreses i podràs crear noves sinèrgies que impulsaran el teu negoci.

Programa i durada: Consta de 6 sessions formatives de 3 hores més un workshop i 4 tutories per projecte amb
l’objectiu de capacitar les persones emprenedores i/o directives en la presa de decisions.

CAPACITACIÓ: entitat agrupada de l’Ateneu Coperatiu del Baix Llobregat
3. START UP TRAINING SOCIAL
PRESENTACIÓ DE PROJECTES

M.

Marín/F. Nuñez 9h30 -13h30

IDEAR
IDEA I
OPORTUNITAT 3h

TUTORIA
INDIVIDUAL

Ferran Núñez

MÀRQUETING
ANALÍTIC 3h

9-14h

AFINAR I
CRÈIXER

21h lectives (en 7
sessions) + 2h tutories
individuals + 4h de
present. projectes

TESTEJAR
PROJECTE

Ferran Nuñez

VIES DE CREIXEMENT
COOPERATIU
Jaume Oller/Andrea
Balletbo 3h

START UP
TRAINING PER
A L’ECONOMIA
SOCIAL I COOP

MÀRQUETING
ESTRATÈGIC 3h
Ferran Nuñez

PRESENTACIÓ A
INVERSORS

TUTORIA
INDIVIDUAL

3h Manuel Marín

PRESENTAR
COMUNICAR

9-14h

LIDERATGE COL·LABORATIU
Verònica Platas 3h

LIDERAR EQUIP

GENERAR
(MODEL DE
NEGOCI)

TUTORS:
V. Moliner
M. Marín
F. Nuñez
Tàndem S.

CAPACITACIÓ:
4. START UP COMUNICACIÓ EMPRESARIAL
El programa Start Up Comunicació Empresarial es dirigeix a aquelles empreses que necessiten
fer-se visibles però no tenen un departament de marketing o de comunicació que treballi la seva
imatge de marca.
En els darrers anys explicar un projecte empresarial s’ha convertit en tot un repte que
empresàries i autònoms han d’afrontar en el seu dia a dia. Les xarxes socials són el gran
altaveu on tothom vol estar i una empresa sense pàgina web és gairebé com si no existís. Però
com afrontar aquest repte quan hi ha poc pressupost? La solució està en el nou programa de
capacitació d’Innobaix. Start Up Comunicació Empresarial vol ajudar els participants a trobar el
missatge més adequat pel seu projecte.
Programa i durada: Consta de 6 sessions formatives de 3 hores. 3 projectes gaudiran de mentoratge
personalitzat. Contingut del programa:
• La comunicació gràfica empresarial.
• Continguts informatius a les xarxes.
• Networking a les XS Linkedin.
• Continguts visuals i grafisme.
• Continguts audiovisuals.
• Parlar bé en públic.

CAPACITACIÓ:
5. NEW TRENDS – TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT B2B

Amb la nova activitat New Trends – Transferència de coneixement B2B, volem aterrar
conceptes empresarials tecnològics per identificar les oportunitats i els riscos que les noves
tecnologies ens posen a l'abast. Tendències que sacsegen la indústria del nostre entorn i que
obren possibilitats col·laboratives entre gran i petita empresa.
Hem basat l’eix de la capacitació en el foment de la transmissió de coneixement d'empresa a
empresa. Cicle de conferències basades en els èxits i fracassos de la implementació de les
noves tendències tecnològiques a les empreses. Amb casos pràctics.
El món acadèmic coneix molt bé la teoria, però no ha viscut la implementació a les empreses
d’aquestes tecnologies. I per això, quan ho explica, hi falta la passió i les emocions que
produeixen els èxits i els fracassos com a resultat final d'un procés.

Programa i durada: Consta de 5 sessions formatives de 3 hores.

5. INNOVACIÓ OBERTA: Creixement d'empreses

Quan parlem d’IO fem referència a dues activitats de les quals es pot obtenir coneixement, treball pràctic, contactes
amb d’altres empreses, assessorament i solucions a barreres en el creixement de la pròpia empresa.
1.- Espai d’Innovació i Coneixement:
Programa i durada: Pot tenir diferents formats: xerrada + debat, taula rodona amb experts, workshop o
networking entre empreses que creiem important que es coneguin. Sempre amb l’objectiu d’actualització, de
veure tendències innovadores, conèixer bones pràctiques en management, en intra-emprenedoria, en smart
city i ecosistemes emprenedors.
2.- Assessorament per al Creixement i la Innovació:

Programa i durada: Blocs d’assessorament personalitzat, a disposició de les empreses que considerem
adients i innovadores, amb un expert (depèn de la temàtica i l’àrea de millora hi ha diferents consultors d’Eada
i Innobaix) amb la següent estructura:
Sessió de coneixement: per tal d’exposar, definir i contextualitzar un problema, apuntar vies de treball, recollir
dades. + Sessió de Retorn, jornada de treball, en què es definiran aquestes vies per a la “solució” del
problema i un pla d’acció per tirar-ho endavant.

6. DINAMITZACIÓ I FORMACIÓ

Formar en totes les vessants d'innovació, els tècnics de promoció econòmica dels
ajuntaments del territori per tal de capacitar-los en l'aportació de projectes a l'ecosistema
innovador.
Visualitzar les iniciatives d'innovació del municipi per tal de definir un pla de coordinació
i dinamització que lligui els diferents programes d'innovació en el territori.

7. CAFÈ DE LA INNOVACIÓ
Volem aconseguir crear una veritable comunitat al voltant de l'associació, així com crear un
espai d'intercanvi entre els associats permetent la generació de propostes i la posada en
comú d'inquietuds i necessitats, aprofitant la trobada per a fer un resum de les accions
realitzades per l'associació i explicar les línies de futur.
Campanya publicitària de 6 mesos, en premsa local on poder comunicar accions i novetats
amb l’objectiu de captar i fidelitzar nous socis. Entrevista a RNE.

PROGRAMES D’EDUCACIÓ A REALITZAR 2019

SERVEIS EDUCATIUS D’EMPRENEDORIA, CREATIVITAT
EMOCIONAL I INNOVACIÓ

SERVEIS EDUCATIUS D’EMPRENEDORIA, CREATIVITAT
EMOCIONAL I INNOVACIÓ
En la nostra missió d’enfortir la capacitat d’innovació de les empreses, les institucions i els
empresaris, a Innobaix realitzem una tasca de capacitació per a totes les edats que impulsi la
creativitat i la generació de noves idees. La fluïdesa d'idees, la flexibilitat, l'originalitat de
pensament o la intel·ligència emocional, són algunes de les habilitats que es relacionen amb el
pensament creatiu.
En tots els programes realitzem 3 sessions de formació pels educadors on aquests adquireixen
coneixements, metodologies i estratègies sobre creativitat i el seu component innovador i
empresarial, com la creació de reptes, la ideació, prototipatge, realització del model business
canvas... mitjançant sessions inspiradores, presentacions o tallers. Formacions extrapolables, que
podran aplicar-se dins i fora l’entorn educatiu.
En tots el programes acabem realitzant presentacions finals davant de jurat.

PRIMÀRIA

INNOBAIXEDUCA

Creació de contes imaginatius i lliures

Innobaixeduca crea un espai lliure i segur on els infants poden ser creatius sense por a equivocar-se i
on es reforça la seva autoconfiança i el seu creixement personal, amb el màxim respecte i cura pel
company/a.
L’eina, els contes! Crear-ne de zero, innovar i canviar els de tota la vida. No es pot dir NO, totes les
idees dels companys són valides i respectades, estem en un oasi de creació.

Programa: 2 sessions de formació per a tots els mestres en creativitat i emprenedoria, més 2 sessions de
seguiment a l’escola, presentació final de tots els contes de la comarca i entrega d’obsequis.
Durada: un quatrimestre.

http://innobaix.cat/ca/noticia/innobaix-promou-la-creativitat-les-escoles-amb-el-projecte-innobaixeduca

E.S.O

INNOSOCIAL

Els nois i noies poden ser els impulsors d’una nova societat on l’economia social generi noves
oportunitats

Donar a conèixer els valors que genera l’emprenedoria col·laborativa de millora la social com la dels seus
ciutadans, creant empreses d’estalvi energètic, millora del benestar de la gent gran, neteja de parcs, recollida
selectiva... Els joves són el futur, i els hem de transmetre valors com la iniciativa, l’emprenedoria, la innovació
i la capacitat de transformació.
Objectius generals
–Generar cultura d’economia social.
–Fomentar els valors de la solidaritat i la generositat.
–Promoure l’esperit col·laboratiu i de treball en equip entre els joves.
–Comprometre socialment les empreses privades i els seus treballadors a través d’accions concretes.

Programa: 2 sessions de formació per a tots els mestres en creativitat i emprenedoria col·laborativa social més 2
sessions de seguiment a l’escola i 2 sessions inspiradores d’empreses d’impacte social, presentació final de totes
les empreses creades pels alumnes de la comarca i entrega d’obsequis.
Durada: 6 mesos.

CICLES FORMATIUS
Vídeo

METROPOLISFPLAB

El projecte MetròpolisFPlab neix el curs escolar 2018-2019 com a fusió dels tres projectes
d'innovació educativa d'Innobaix, el Port de Barcelona i el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Compta amb la col·laboració de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació BCN Formació
Professional.
L'objectiu és posar en contacte centres educatius de Formació Professional i empreses per
generar oportunitats laborals als joves.
Per això es treballa la innovació amb projectes i situacions reals. Les empreses participants
plantegen reptes als participants, que responen amb idees i projectes innovadors.
Calendari curs 2018-2019:
Setembre 2018:

Publicació de la convocatòria

Octubre 2018:

Sessions informatives

Novembre 2018: Tallers de Reptes
Gener 2019:

Tallers de Creativitat

Març 2019:

Tallers de Prototipatge

Abril 2019:

Tallers d'Acceleració de Projectes

Maig 2019:

Final

UNIVERSITAT
vídeo

INNOBUS metropolità

Aflorar el talent jove metropolità i posar-lo al servei de les empreses
mitjançant la resolució de reptes

L’Innobus Metròpolità, és una iniciativa que es presenta com a estratègia per apropar als joves
emprenedors a l’ecosistema empresarial del territori metropolità . Aquesta és la 4ª edició
del projecte metropolità, el qual es porta a terme en conjuntamente amb L’AMB.
El projecte té els següents objectius:
-Ajudar a joves, post-universitaris en el llançament dels seus projectes.
-Facilitar el coneixement del talent jove a les empreses (lliurament de CV personalment,
borsa de perfils…).
-Beneficiar a les empreses en la captació de noves idees i talent.

INNOBUS metropolità
Què oferim?
“InnoBus”

PREMI PER A L’ EQUIP GUANYADOR:

2.000 € per cada membre de l’ equip + contractació de
Puja al Bus de la Innovació!

l’ equip per l’empresa que acull el repte (màxim 3 mesos)

Què busquem?

Altres incentius:

Joves amb estudis universitaris finalitzats, en

-Participació en un programa d’ acompanyament i millora del projecte

situació d´atur i amb actitud emprenedora,

-2 setmanes de ruta per l´àrea metropolitana del 18 al 29/03/2019

motivats pel talent, la innovació i amb ganes

-Lliurament de CV i participació al saló BizBarcelona

de gaudir de l´experiència.

SESSIÓ INFORMATIVA: 27 DE FEBRER al Citilab de

INNOBUS Metropolità 2019

Cornellà | Pl. Can Suris s/n -cal portar CVA les 10 h
1r GRUP BAIX LLOBREGAT
A les 11:30 h 2n GRUP Barcelona ciutat i resta
Més info a: http://blogs.amb.cat/innoamb/

http://www.innobaix.cat

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d´Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local

INNOBUS metropolità

ALTRES ACCIONS I ACTES INNOBAIX:

• JURAT PREMIS EDURECERCA
• JURAT TALENT A LES AULES
• JURAT SANT BOI TALENT
• JURAT ASSESOR PREMIS DELTA
• JURAT MADE IN GAVÀ
• GRUP MOTOR UNIÓ DE COOPERADORS DE GAVÀ
• GRUP MOTOR ON INNOVEM, CASTELLDEFELS.
• MEMBRES AL CONSELL FP BAIX LLOBREGAT
• MEMBRES DEL PACTE LOCAL PER A L’OCUPACIÓ I L’ACTIVITAT EONÒMICA DEL
PRAT DEL LLOBREGAT 2018-2026 + JORNADA AL PRAT EMPRESARIAL.
• PARTICIPACIÓ ACTIVA A LA XISC I A LA SETMANA DE LA CO-INNOVACIÓ

GRÀCIES!

Assemblea
25 de febrer 2019
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

