Presentació de la nova convocatòria per a científics amb una idea de negoci

“la Caixa”, Barcelona Activa, Biocat, KIC InnoEnergy
i Microsoft impulsen una iniciativa de suport
a la creació d’empreses innovadores
 Aquestes entitats reiteren el seu compromís amb la creació d’empreses i el
reconeixement al talent mitjançant una iniciativa de formació a mida per a
emprenedors de base tecnològica.
 Els programes es desenvoluparan en els àmbits de les ciències de la vida
(BioEmprenedorXXI), les tecnologies netes i la sostenibilitat (EcoEmprenedorXXI) i
les TIC (EmprenedorXXiDigital).
 Durant les 5 edicions anteriors, dels 120 projectes seleccionats i acompanyats en
les seves primeres etapes, 77 han acabat constituint la seva pròpia empresa.

Barcelona, 15 abril de 2013.- “la Caixa”, Barcelona Activa, Biocat, KIC InnoEnergy i Microsoft
han presentat avui una nova edició dels programes de creació d’empresa en l’àmbit de les
ciències de la vida, les tecnologies netes i la sostenibilitat i les tecnologies digitals.
La iniciativa vol donar suport a la creació d’empreses amb alt potencial de creixement en
aquests tres sectors emergents, per tal que puguin impulsar el desenvolupament del teixit
productiu del sector i transferir a la societat els resultats obtinguts de la investigació.
Els programes van dirigits al reconeixement i potenciació del talent. La convocatòria està
oberta a titulats universitaris, investigadors, professors, doctors i emprenedors que tinguin una
idea de negoci o empresa en fase inicial basada en tecnologia pròpia, i vulguin explorar la seva
capacitat emprenedora per a crear-la i posar-la en marxa.
La participació als programes consta d’un procés de selecció per a escollir els projectes amb
més potencial. Segons el sector al que pertanyi la idea de negoci, els emprenedors podran
participar a un dels tres programes:
-

BioEmprenedorXXI: Per a biotecnologia, biomedicina, tecnologies mèdiques i sector
agroalimentari.

-

EcoEmprenedorXXI: Per a idees relacionades amb les energies renovables, l’eficiència
energètica, la mobilitat sostenible, la gestió del cicle de l’aigua i la gestió de residus.

-

EmprenedorXXIDigital: Per a projectes de telecomunicacions, Internet, entreteniment,
“media” i aplicacions mòbils.

Les persones que vulguin participar en aquests programes de creació d’empresa han
d’inscriure’s a través de les webs www.bioemprenedorXXI.es, www.ecoemprenedorXXI.es i
www.emprenedorxxidigital.es
Els programes tenen una durada de sis mesos i ofereixen a tots els seleccionats activitats
formatives específiques per a emprenedors, orientació per a desenvolupar una xarxa de
contactes en el seu sector i un anàlisi personalitzat de la viabilitat de la seva idea de negoci.
També se’ls ofereix tutorització i “mentoring” en qüestions de competències directives i se’ls
introdueix en les formes d’accés a finançament de projectes innovadors que existeixen. En
definitiva, se’ls proporciona recursos i eines per a que puguin acabar creant i consolidant la
seva empresa.
L’objectiu és que, quan finalitzin el programa, els emprenedors participants tinguin el seu
projecte prou desenvolupat com per fer el pas de constituir l’empresa. En les edicions
anteriors, més de 300 persones han sol·licitat participar en el programa. D’aquestes, 120 han
estat seleccionats i acompanyades en les seves primeres etapes fins a la seva constitució. 77
dels projectes s’han fet realitat.
Aquests programes estan impulsats per “la Caixa”, Barcelona Activa, Biocat, KIC InnoEnergy i
Microsoft, i compten amb la esponsorització d’Almirall, Asphalion, bdigital, Ferrer, Grifols,
Osborne Clarke i Grup VirAudit.

