La participació de
Catalunya a CREAMED
2º Fòrum del personal directiu i tècnic dels vivers
Montpellier, 22 de novembre 2011

Objectius de Catalunya en la participació a la
Xarxa CREAMED
• Dotar als professionals i directius de la Xarxa de Vivers
d’Empresa d’un conjunt d’instruments formatius que
contribueixin a eixamplar els serveis i prestacions dels vivers i
a millorar la seva qualitat.
• Facilitar els intercanvis entre els directius i l’equip de
professionals dels vivers dins de la xarxa, a fi de donar a
conèixer les bones pràctiques i els projectes innovadors i de
consolidar la xarxa com a un instrument de desenvolupament
local de les regions participants.

Les activitats de CREAMED coordinades
per Catalunya
1. ACTIVITATS DE FORMACIÓ

2. FÒRUMS DEL PERSONAL DIRECTIU I TÈCNIC DELS VIVERS
3. RECOPILACIÓ DE PROJECTES INNOVADORS I DE BONES
PRÀCTIQUES
4. ESTADES D’IMMERSIÓ PROFESSIONAL DELS COL·LABORADORS DELS VIVERS

1. ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Objectius
• Consolidar les competències dels participants.
• Millorar els seus coneixements sobre els sistemes econòmics,
jurídics i fiscals vigents en altres regions .
• Ampliar l'oferta de serveis i de prestacions dels vivers de la
Xarxa.
• Facilitar els intercanvis entre els directors i l'equip de
professionals dels vivers a la Xarxa CREAMED.
• Identificar, validar i integrar les bones pràctiques i les
experiències de projectes innovadors dels vivers d' empreses.

1. ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Modalitats
1.1.- ACCIONS DE FORMACIÓ PRESENCIAL
1.2.- ACCIONS DE FORMACIÓ ON LINE

En la programació de les activitats formatives s’ha tingut en compte la
detecció de les necessitats formatives expressades pel Comitè de
Directors dels Vivers de la Xarxa CREAMED, reunits en el 1er Fòrum, el 16
de juny de 2011, a Barcelona.

1.1.- ACCIONS DE FORMACIÓ PRESENCIAL
• 5 accions formatives presencials.
• 2 a Catalunya, 1 a Midi-Pyrénées, 1 a
Languedoc-Roussillon i 1 a Balears.
• Cursos de 16 hores (dos dies).
• Unes 25 persones participants per curs.
• Lliurament de material pedagògic.

Calendari
previst:

Del gener al
setembre
2012

1.1.- ACCIONS DE FORMACIÓ PRESENCIAL
TÍTOL
Generació d’activitats innovadores / gestió de la innovació

LOCALITZACIÓ
Balears

Treball en xarxes de vivers

Catalunya

Introducció a la planificació estratègica d’un viver /
planificació estratègica d’un viver en xarxa

Catalunya

Gestió avançada del networking / generació i promoció de
xarxes innovadores

Midi-Pyrénées

L’orientació cap a la internacionalització de les empreses
d’un viver

Languedoc-Roussillon

1.2.- ACCIONS DE FORMACIÓ ON LINE
• 10 accions formatives on line (Plataforma
Moodle).
• Sessions de formació amb caràcter interactiu.
Participació activa dels/de les participants i
tutors/es. (comunicació síncrona).
• Possibilitat de consultar i d’intercanviar els
continguts de les formacions.
• Durada estimada de cada mòdul: 16 hores,
desenvolupat en un període mig de dues
setmanes.
• Unes 15 persones participants per curs.

Calendari
previst:

Durant l’any
2012, fins al
30 de
novembre

1.2.- ACCIONS DE FORMACIÓ ON LINE
TÍTOL
Lideratge i gestió d’equips i empreses
Habilitats per a l’assessorament empresarial
Habilitats directives per a la consolidació i el creixement empresarial
Estratègies per a la col·laboració entre empreses: experiències
Internacionalització per àrees/organització interna d’un viver
Marketing per a vivers d’empreses
Gestió de projectes innovadors
Eines i habilitats per a la generació de noves idees de negoci

Xarxes 2.0
Vies de finançament per a la consolidació empresarial

2. FÒRUM DEL PERSONAL DIRECTIU
I TÈCNIC DELS VIVERS
Objectius
• Afavorir les col·laboracions i l’emergència de sinèrgies i
complementarietat entre els participants, propiciant el
coneixement mutu, la formació i la transferència del savoirfaire.

2. FÒRUM DEL PERSONAL DIRECTIU
I TÈCNIC DELS VIVERS
Fòrums realitzats i previstos
Barcelona – 15 i 16 de juny 2011
Montpellier (organitzat per Languedoc-Roussillon) – 22 i 23 de novembre 2011
Palma de Mallorca (a la cloenda del projecte CREAMED)

2. FÒRUM DEL PERSONAL DIRECTIU
I TÈCNIC DELS VIVERS
Ier Fòrum Barcelona, 15 i 16 de juny 2011
Fòrum realitzat, en el marc del “BizBarcelona”, Saló per a
l’emprenedoria i la innovació empresarial a la Fira de Barcelona:
•
•
•
•

Presentació dels participants, atès que era la primera vegada que es
trobaven.
Activitats de formació dinàmiques i participatives sobre “cooperació” i
“internalització”.
Sessió participativa sobre la detecció de bones pràctiques en el marc dels
vivers.
Activitats encaminades a detectar possibles futures col·laboracions entre
els vivers participants.

I
3. RECOPILACIÓ DE PROJECTES
INNOVADORS I DE BONES PRÀCTIQUES
Objectius
Enriquir els continguts dels debats organitzats en el marc de les
trobades i intercanvis dels vivers de la xarxa, a través d’un estudi
que identifiqui les experiències innovadores i amb l’elaboració
d’una base de dades de projectes innovadors i de bones
pràctiques implantades en els vivers d’empreses de la Xarxa
CREAMED.

3.- RECOPILACIÓ DE PROJECTES INNOVADORS I DE
BONES PRÀCTIQUES
• Acord entre els partners sobre les característiques que han de
tenir els projectes innovadors i què es consideraran una bona
pràctica.
• Establiment d’un protocol i recollida de dades.
• Selecció de les iniciatives més innovadores (mínim 15)
• Elaboració de la base de dades de bones pràctiques (mínim 15)
• Publicació de 500 exemplars en format trilingüe (català,
castellà i francès)
• Creació d’una base de dades electrònica que permeti la
consulta i actualització de les dades.

I
4. ESTADES D’IMMERSIÓ PROFESSIONAL
DELS COL·LABORADORS DELS VIVERS
Objectius
Fomentar la creació i desenvolupament de la xarxa, així com de
contribuir a l’enriquiment dels vivers participants,
Donar l’oportunitat de conèixer altres formes d’organització, de
gestió i d’enfocament del suport a la creació d’empreses, així
com fomentar la implementació d’activitats conjuntes.

I
4. ESTADES D’IMMERSIÓ PROFESSIONAL DELS
COL·LABORADORS DELS VIVERS
• Estades professionals d’immersió professional
de 5 dies de durada en un viver d’una altra
regió transfronterera.
• Un total de 60 estades repartides en funció
del número de vivers de cada regió i de les
necessitats identificades. Orientativament: 24
per a Catalunya, 18 per a Midi-Pyrénées, 15
per a Languedoc-Roussillon i 3 per a Balears.

Calendari
previst:

De gener a
setembre
2012

Moltes gràcies !
Merci !

