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Taller
del 11 al 25 d'abril de 2013



En el context actual és important conèixer aquelles estratègies i
mètodes que ens poden ajudar a plantejar un projecte d'empresa
amb garanties d'èxit. No només això, sinó que  també hem de
saber com poder innovar i singularitzar el nostre producte i fer-lo
atractiu per als potencials clients. 

Els continguts de les sessions abastaran conceptes i enfocs
teòrics i pràctics a l'entorn de la innovació, la importància dels
factors territorials i tecnològics, les competències de les empreses,
els plans d'empresa, els projectes I+D, etc.

El taller que es proposa, en el marc de la col·laboració del
Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud i de l'Antena
del Coneixement d'Amposta, esta dissenyat des de les Càtedres
de Foment de la Emprenedoria i d'Innovació de la URV, i serà
impartit per professors que compten amb un ampli currículum
en el marc de la gestió d'empresa i de la innovació com a
motor econòmic. 

"Innovació i entorn d'empresa", a càrrec del Dr. Agustí
Segarra, catedràtic del Departament d'Economia de la
URV i director de la Càtedra per al Foment de la Innovació
Empresarial.
Dijous, 11 d'abril de 16.00 a 20.00h

"Creació d'empreses i creixement", a càrrec del Dr. Pere
Segarra, professor del Departament de Gestió d'Empreses
de la URV i director de la Càtedra sobre el Foment de
l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses.
Dijous, 18 d'abril de 16.00 a 20.00h

"Plans d'empresa i projectes d'innovació", a càrrec del
Dr. Pere Segarra, professor del Departament de Gestió
d'Empreses de la URV i director de la Càtedra sobre el Foment
de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses i la Dra. Mercedes
Teruel, professora del Departament d'Economia de la URV.
Dijous, 25 d'abril de 16.00 a 20.00h

Els criteris a l'hora de seleccionar a les persones inscrites seran de
forma preferent, però no excloent, els següents: empresari o
autònom; persona amb nivell de formació universitari; persona amb
experiència professional, etc.
Activitat gratuïta. Inscripcions a partir del 1 de març de 2013.
Places limitades. Admissió per ordre d'inscripció.
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