ACCIONS REALITZADES EXERCICI 2017

ACCIONS I ACTES REALITZADES A L’EXERCICI 2017
• PROGRAMA D’IMPULS A PROJECTES EMPRESERIALS INNOVADORS: EMPRENEDORIA CORPORATIVA
• PROGRAMA DE CAPACITACIÓ: START UP TRAINING 7a EDICIÓ
• PROGRAMA DE CAPACITACIÓ: ADVANCED 1a EDICIÓ
• PROGRAMA INNOLAB 3a EDICIÓ
• INNOBUS 2a EDICIÓ
• COMUNICACIÓ DIGITAL: POSICIONAMENT A LES XARXES SOCIALS, NOVA IMATGE WEB
• PARTICIPACIÓ ACTIVA A LA XISC I A LA SETMANA DE LA CO-INNOVACIÓ
• PARTICIPACIÓ PREMIS EDURECERCA
• PREMIS TALENT FACTORY
• PREMIS DELTA
• SETMANA DE LA INNOVACIÓ CASTELLDEFELS
• BIZ BARCELONA
• PREMIS MADE IN GAVÀ
• JORNADA ESPARREGUERA

1. EMPRENEDORIA CORPORATIVA:
IMPULS A PROJECTES EMPRESARIALS INNOVADORS

INNOBAIX proposa a les empreses a créixer millorant la seva productivitat, a fer néixer nous projectes
amb un impacte important expressats en els termes de: generació d’ocupació, creació de valor i volum
de facturació.
El Programa està orientat a empreses radicades al territori, amb l’objectiu de generar un mix empresarial d’empreses
grans i de pimes per a desenvolupar un projecte que es basa en la capacitat financera i de coneixement de les empreses
grans, i el coneixement i agilitat de les pimes que hi vulguin participar.
INNOBAIX proporciona el seu Pla d’Emprenedoria Corporativa a totes les empreses del Baix Llobregat i L’Hospitalet que
vulguin donar un impuls al seu creixement empresarial mitjançant un acompanyament especialitzat orientat a empresaris
o directius d’empreses que vulguin accelerar l’activitat dels seus negocis amb els fonaments de la innovació i la
internacionalització.
8 PROJECTES IMPULSATS 2017

EMPRENEDORIA CORPORATIVA:
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 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
Establiment de models de scouting
Sessions d'innovació oberta
Ajuda en la definició de pla econòmic financer

2. CAPACITACIÓ: START UP TRAINING
PARTICIPANTS 7a EDICIÓ OCTUBRE - NOVEMBRE 2017

12 EMPRESES

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
d'aprendre tot allò que és necessari per portar una innovació o un pla de creixement a l'èxit. 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 funcionen realment. També
trobaràs noves empreses i podràs crear noves sinèrgies que impulsaran el teu negoci.
Realitzem dues edicions, cada una consta de 8 sessions formatives de 3 hores més un workshop i dues tutories
per projecte amb l’objectiu de capacitar a les persones emprenedores i/o directives a la pressa de decisions.

2. CAPACITACIÓ: ADVANCED TRAINING
PARTICIPANTS 1a EDICIÓ ABRIL - MAIG 2017

12 EMPRESES

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 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 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.

SERVEIS EDUCATIUS D’EMPRENEDORIA, CREATIVITAT
EMOCIONAL I INNOVACIÓ

3. INNOLAB, Reptes d’innovació oberta
Objectius

•

Generar idees i projectes innovadors.

•

Augment de la competitivitat de les empreses.

•

Estimular les competències educatives i socials del segle XXI.

•

Millorar la transferència de valor entre els centres d’FP i les empreses.

•

Millorar l’ocupabilitat dels estudiants participants.

•

Fer xarxa entre els centres, empreses i entitats participants.

Premi: Viatge d’innovació a Londres, coneixement i entrevista amb els responsables de l’Impact Hub i la
Universitat Tèxtil of London, per presentar el projecte guanyador.

innolab

Fases del projecte

Reptes

• Tallers amb empreses, tutors i entitats.
• Es defineixen reptes interns i territorials per generar noves oportunitats.
• Es comparteixen experiències i eines d’innovació.

Idees

• Tallers de creativitat i resolució de problemes amb els alumnes
• Visites d’aprenentatge dels estudiants i tutors a les empreses i entitats.
• Construir prototips de les idees

Projectes

• Els alumnes passen de la idea al model de negoci
• Els estudiants reben el suport i la motivació de mentors experts.
• S’organitza un esdeveniment obert a la ciutadania per visibilitzar els projectes.

Llançament

• Programa d’acompanyament empresarial dels projectes.
• Experiència real d’emprenedoria per els estudiants.
• Possibilitat per les empreses i entitats d’apadrinar un projecte.

4. INNOBUS 2017
És una iniciativa que es presenta com a mitjà i estratègia per
apropar els joves emprenedors a l'ecosistema empresarial
de la comarca amb un doble objectiu:
• Ajudar els joves universitaris en situació d’atur a aflorar
el seu talent i al llançament dels seus projectes
innovadors.
• Beneficiar les empreses de la comarca en la captació de
noves idees d’equips multidisciplinaris i talent personal.

ESSÈNCIA

InnoBus 2017
Ruta:

En autobús per la comarca del Baix Llobregat.

Viatgers:

30 universitaris

Parades:

En 10 empreses d’alt potencial.
Visita a RDIT de la UPC.

Capacitació:

Sessions inspiradores
2 Setmanes de coneixement de les empreses i els seus reptes.
3 Setmanes de Jornades de Treball al Citilab, Acceleració amb mentors.
1 Matí de presentacions finals amb les empreses

Premis:

Oportunitat de seguiment amb les empreses i lliurament de CV + Sortida
guiada d’Innovació.

MÈTODE

InnoBus 2017
16 AJUNTAMENTS PARTICIPANTS DE LA COMARCA
74 UNIVERSITARIS PRE-SELECCIONATS
30 NOIS/ES PUJEN AL BUS
10 EMPRESES VISITADES
8 REPTES
72 IDEES
20 PRESENTACIONS FINALS

EXPERIENCIA

https://www.youtube.com/playlist?list=PLBJFqQgzLIVmq9yI9RvQ0GTzLkUyChuE2

5. COMUNICACIÓ DIGITAL, Introducció
La principal funció d'Innobaix és impulsar el concepte d'innovació a les empreses i institucions de la comarca del Baix
Llobregat i l’Hospitalet. I per complir aquest objectiu és primordial fer una difusió d'activitats i idees -pròpies i alienesque situï l'entitat com un referent imprescindible per a tots els actors que necessiten innovar en els seus àmbits.
Això es duu a terme a través d'un pla de continguts que es distribueixen tant a la pàgina web, com a la newsletter
periòdica, com a les diverses xarxes socials on Innobaix hi té perfil. A més, es completa amb una política de continguts
en vídeo, que també es difonen per les xarxes socials, però que s'elaboren amb un esperit informatiu que també és
traslladable al món offline.

6. PREMIS EDURECERCA
Acte Institucional d'entrega dels Premis
DIVENDRES, 16 DE JUNY,
a les 16 hores, Palau Falguera aSant Feliu

15

15

8. PARTICIPACIÓ ACTIVA A LA XISC I A LA SETMANA DE LA CO-INNOVACIÓ

3ª SETMANA DE LA CO-INNOVACIÓ
LA RESPONSABILITAT EN LES INICIATIVES D’INNOVACIÓ SOCIAL
I DIGITAL
DEL 28 DE NOVEMBRE AL 2 DE DESEMBRE DE 2016

Xarxa d'Innovació Social i Col·laborativa del Baix Llobregat (XISC)
15 miembros

16

Setmana de la innovació
Serveis de suport a l’emprenedoria, creativitat
i innovació de les empreses i agents
territorials
UPC Campus Baix Llobregat
Taula Rodona: UPC Sr. Jorge Fuentes, AEBALL Sra. Neus Olea i
Innobaix Sra. Natàlia Mir

31 DE MAIG- 1 JUNY 2017

Innobaix @innobaix
@natmir6 presenta els programes d’Innobaix al saló
@bizbarcelona on avui es donen a conèixer els projectes
guanyadors de l’ #innolab

Us presentem les guanyadores del Premi Innolab per la
seva idea de motxilla reciclada per a refugiats.
http://ow.ly/dG4Y30bB4bQ #Gavà

18

Jurat com a assesors als PREMIS DELTA
Acte d'entrega dels Premis Delta a les Millors Iniciatives Empresarials
Auditori del Gran Hotel Rey Don Jaime

Entre els criteris que guiaran les decisions del jurat
per escollir les millors iniciatives empresarials, en
destacaran l'originalitat de la idea, grau de definició
del
producte,
coneixement
del
mercat,
responsabilitat social (llocs de treball i medi ambient),
viabilitat comercial i econòmica, potencial de
creixement, aspectes innovadors, obertura a mercats
exteriors, economia social i cooperativa, ús de les TIC,
així com la qualitat d'una presentació final (novetat
d'aquesta edició) que es desenvoluparà el mateix dia
de l'entrega de premis, que se celebrarà al juny de
2017.

Jurat, PREMIS TALENT FACTORY 2017
Acte d'entrega dels Premis
Espai Maragall de Gavà.

"Només les societats emprenedores tenen la capacitat de generar activitat econòmica, crear llocs de
treball, progressar i arribar a tenir un autèntic equilibri territorial i econòmic“
El Talent Factory és una iniciativa pública / privada compromesa a posar en valor la importància de
l'emprenedoria d'una forma pedagògica, que ajudi els joves a configurar un escenari real
d'oportunitats laborals per al seu futur.

Jurat MADE IN GAVÀ

Gavà potencia su tejido empresarial con la primera edición de los Premis 'Made in Gavà'

En un acto celebrado en el AC Gavà Mar que contó con el actor
Joan Pere como maestro de ceremonias, este martes se han
entregado Reconocimientos empresariales por distintas
categorías y el Premi Made in Gavà que ha recaído en J. Juan,
mientras han sido finalistas las firmas García Faura y el Grupo
MCI.

Trobada d’empresaris a Esparreguera
Participació activa a la jornada explicant
els nostres programes i citant els 3 casos
d'empresa del territori.

Gràcies!

