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OBECTIUS PROJECTE :
Reforçar la integració fronterera donant valor als agents complementaris en els àmbits
de les activitats econòmiques, de la innovació i del capital humà.
Accions del projecte
1 ‐ Plataforma transfronterera Universitat‐Treball
2 ‐ Port foli d'experiències i de competències
3 ‐ Turisme, Desenvolupament sostenible i Territoris pirinencs
4 ‐ Observatori transfronterer pel desenvolupament d’energies
renovables
5 ‐ Beques per a pràctiques i Centre de Innovació
6 ‐ Formació virtual de empresaris transfronterers
7 ‐ Formació de formadors

ACTORS DEL PROJECTE:
Participants

Recolzament

► Universitat d’Andorra ►Universitat de Perpinyà

► Ajuntament de Figueres

► Universitat de Girona

► Universitat de Toulouse II

► Consell Social Universitat de Girona

► Universitat de Lleida

► Universitat de Toulouse II

► Cambra de Comerç de Girona

►Universidad de Zaragoza
Pressupost
► Total projecte
► Acció 5

Col∙laboren

2.740.000 Euros
745.000 Euros

ACCIONS I OBJECTIUS DEL PROJECTE :

5.1 ‐ Inserció dels estudiants a les empreses per afavorir la inserció laboral
•

Incrementar la cultura d’empresa, innovació i emprenedoria en els estudiants

•

Afavorir la inserció laboral dels estudiants a les petites i mitjanes empreses

•

Potenciar entre els estudiants la innovació com a factor de competitivitat

ACCIONS I OBJECTIUS DEL PROJECTE :

5.2 – Creació d’un centre pilot d’innovació i emprenedoria:
•

Referència pels professionals i les empreses.

•

Centre de formació i disseminació de coneixement sobre la gestió de la innovació

•

Dinamitzar la integració d’estudiants

•

Potenciar i canalitzar la innovació en els projectes d’emprenedoria

•

Estendre la cultura de la innovació i les eines que la fonamenten

•

Potenciar la innovació col∙laborativa entre empreses

•

Incentivar activitats innovació i la col∙laboració entre empreses

ACCIONS DE L’ACCIÓ 5.1:
5.1 ‐ Inserció dels estudiants a les empreses per afavorir la
inserció laboral
•

Generar cursos de formació per els estudiants per augmentar
i incrementar la cultura empresarial i de la innovació.

•

Cursos de 45 hores lectives a cada universitat participant

•

Generar documentacions de suport per els cursos

•

Afavorir la inserció dels estudiants dels cursos a les empreses

•

Afavorir el intercanvi transfrontarer d’estudiants

ACCIONS DE L’ACCIÓ 5.2:
5.2 ‐ Creació d’un centre pilot d’innovació i emprenedoria:
•

Ubicar a Figueres un Centre d’Innovació i Emprenedoria

•

Dotar el centre d’infraestructura i personal de suport

•

Generar 2 cursos d’especialització en gestió operativa de la
innovació

•

Organitzar seminaris en temes relacionats amb la innovació i
l’emprenedoria i generar documentació de suport als cursos i
seminaris

•

Efectuar assessorament a les empreses en els temes
relacionats amb la innovació i el canvi empresarial

•

Dinamitzar a les empreses PIME i postgraduats, els aspectes
relacionats amb la innovació i la emprenedoria

RESULTATS:
Projectes Emprenedors
Professionals de la Innovació
9 18 nous gestors innovació
9 24 empresaris formats en innovació i valor
9 40 professionals formats en gestió projectes
europeus
9 1 publicació pròpia
9 350 llibres distribuïts

Sectors i Empreses Innovadores
9 1 Estudi dels sectors punters
9 20 comerciants formats en Innovació al comerç
9 15 empreses involucrades a les Jornades Innovació
en el sector alimentari

Estudiants Universitaris
9 65 estudiants formats en competitivitat empresarial
9 65 estudiants integrats en projectes d’innovació en
empreses

35 projectes assessorats
9 10 plans de consolidació i seguiment
9 3 premis emprenedors

9

Finançament Emprenedoria
5.1
5.2

9 5 introduccions a Xarxa finançament BA
9 1 acord finançament Ministeri Cultura
9 7 microcrèdits concedits
9 20 emprenedors formats en fórmules
finançament
9 Col∙laboració amb els mentors
emprenedoria

Escoles i Cicles Formatius
9 40 estudiants formats en Innovació i Emprenedoria
9 10 projectes empresarials de cicle formatius
valorats

PROPERES ACTIVITATS:
5.1 ‐ Inserció dels estudiants a les empreses per afavorir la integració laboral

► Formar en competitivitat empresarial a 104 estudiants universitaris d’últim curs
► Integrar en projectes d’innovació en empreses a 77 estudiants universitaris
► 2 Publicacions

5.2 – Creació d’un centre pilot d’innovació i emprenedoria:
► Formar en gestió operativa de la innovació a 20 professionals (nov’11 a feb’12)
► Desenvolupar una jornada de innovació per a gerents del sector alimentari (feb’12)
► Desenvolupar una jornada de innovació per empreses del sector industrial (abril’12)
► Desenvolupar una jornada de innovació en valor (juny’12)
► Desenvolupar una jornada de internacionalització (octubre’12)

MOLTES GRÀCIES

