ANYS

C nnectant l’ecosistema de la innovació

AJUDEM EL TEIXIT EMPRESARIAL A MINIMITZAR
L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID19

PROGRAMES
2020
(ESPECIAL COVID19)

2020 és l’any del nostre 10è aniversari.
El COVID ens ha fet canviar les celebracions previstes,
però ho commemorarem d’una altra manera:
sempre al costat de les empreses

Acceleradora
empresarial:
assessorament
exprés

L’Acceleradora
Empresarial és un
dels nostres programes
més exitosos. I ara l’hem
adaptat a la situació econòmica
excepcional. Acompanyament
personalitzat per a empreses que les
ajuda a conèixer millor la pròpia realitat
i a trobar solucions de futur. L’Acceleradora
Empresarial és un assessorament de 45 h.
ESPECIAL COVID: L’Assessorament exprés és més
curt però més intensiu. Amb experts de diferents camps
que s’adapten a les particularitats de cada negoci

ITINERARI EXPANSIÓ
Suport al creixement, la innovació i la internacionalització
ITINERARI SOCIAL
Empreses de caràcter social
ITINERARI DONES
Específic per a projectes de dones emprenedores

Programa B2B.
Transmissió de
coneixement
empresarial
Cicle de transmissió
de coneixement B2B, per a identificar
les oportunitats i els riscos que ens
poden aportar les noves tecnologies,
des d’una perspectiva pràctica. Aquest 2020,
sessions online, específicament orientades
a l’actualitat derivada de la situació econòmica

> Com finançar la innovació i la transformació digital en l’àmbit regional,
nacional i europeu
> Els mons virtuals dels jocs, utilitzats per a finalitats industrials en l’àmbit energètic
> Experiències d’èxit en teletreball a causa del confinament
> Com organitzar un webinar
> Inbound marketing
> Ús de la realitat virtual, avui

Dinamització de
l’Ecosistema
WEBINARS PER A ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Amb la crisi del COVID19 les administracions públiques han hagut d’actuar ràpidament per adaptar-se als requeriments de l’emergència sanitària, social i econòmica.
I això ha provocat una reflexió sobre com abordar aquesta transformació pensant,
sobretot, en seguir aportant valor en la post-pandèmia. En col·laboració amb el
Consell Comarcal del Baix Llobregat

En col·laboració amb diferents
partners, posem a disposició de les
organitzacions, privades i públiques,
una sèrie de sessions formatives concentrades
en les capacitats que més es demanden
en aquests moments d’incertesa

Programes socials:
emprèn i innova
en femení
ACOMPANYAMENT
A PROJECTE SOCIALS
Programa de formació
empresarial social, totalment
subvencionat. S’orienta a
responsables de projectes de l’àmbit de
l’economia social que afronten moments de
canvi o creixement. S’ofereixen eines per
portar les idees a l’èxit, amb continguts teòrics
i pràctics i un acompanyament continu. Impulsat
per l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, creat per

> Webinar: Ajuntaments adaptatius en temps de crisi. A càrrec de Lead to Change
> Formacions per a representants polítics
> Formacions per a tècnics de Promoció Econòmica
WEBINARS ESPECIALITZATS
Centrats en aspectes de tecnologia i comunicació per ajudar a minimitzar la bretxa
digital en les empreses del territori, especialment aquelles dirigides per dones
> Webinar: Transformació digital per a pimes i comerços. En col·laboració
amb Talent&Value

Innobaix, amb la col·laboració de l’Escola de negocis Eada.
L’edició 2020 ha començat en format presencial i ha
continuat online
BRETXA DIGITAL DE GÈNERE
Programa formatiu i d’assessorament per reduir la bretxa
digital del col·lectiu de dones emprenedores i empresàries.
Cada alumna disposa d’1 hora d’assessorament individual
per part d’un expert en estratègia digital per desenvolupar
l'estratègia i definir el pla de màrqueting digital. En
col·laboració amb Innio
CICLE DONES EMPRENEDORES D’ECONOMIA SOCIAL
Cicles de conferències per la creació i creixement de
l’emprenedoria en femení i amb caire social. Impulsat
pel Cercle Unió de Cooperadors de Gavà i l’Ateneu
Cooperatiu del Baix Llobregat
> Formació especialitzada sobre emprenedoria i ESS i feminisme
> Xerrades inspiradores per fomentar l’emprenedoria en temes d’innovació

Capacitacions
empresarials
START UP ADVANCED
Programa formatiu a càrrec de l’escola de negocis Eada, amb sessions
de mentoratge personalitzat. Enguany, en format online
WEBINARS 2DIGITS GROWTH
Cicle de webinars dissenyats per ajudar les empreses a incorporar la innovació en
els seus processos quotidians. En col·laboració amb 2 Digits Growth
> Agile Management, Scrum i Sprints en temps de crisi
> Créixer a doble dígit en temps de crisi
> L’acceleració amb els Empleats. Que viva Troia!
> Com afrontar el teletreball com a emprenedor
> La Innovació com Palanca Transformadora de Sectors
> Acceleració amb Startups l’Alquímia Perfecta

Programes de capacitació adreçats a
responsables d’empreses que vulguin donar una
empenta al seu negoci i multiplicar les vendes

ELS ERRORS MÉS FREQÜENTS DE L'EMPRENEDOR
En col·laboració amb l’Associació de Sèniors de Catalunya per a l'Orientació del
Talent Emprenedor, ASENCAT, s’aborden els aspectes bàsics que cal tenir en
compte quan s’inicia un projecte empresarial sense una experiència prèvia. Així es
pot tenir una visió amplia de l’emprenedoria, els seus riscos i les potencialitats que
ofereix.

Programes
educatius

METROPOLIS FPLAB
Empreses i centres d’FP generen oportunitats
laborals per als joves, que responen a reptes reals
amb idees i projectes innovadors. Adaptat a format
on-line a partir de l’estat d’alarma

INNOBUS
Punt de trobada entre persones amb formació universitària
i empreses per fer aflorar el talent dels joves i
connectar-los amb el mercat de treball. L’edició 2020 s’ha
cancel·lat

