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Accedeix a la fonts de finançament de la Innovació

1. Innovar jo ? I per què ?
2. Entendre la situació de la innovació actual i conèixer quins 

instruments de suport existeixen per posar-la en práctica
3. Situació de la innovació empresa-societat. Exemples, tal com som i 

que esta passant
4. Instruments i eines de suport tècniques i financeres, a través de les 

quals es pot fer la evolució innovadora i la transformació



Per què és important 
innovar?

Competitivitat empresarial/organitzacional
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Com és l'entorn en el qual

competeixen les organitzacions?

Si el ritme de canvi del mercat supera el ritme de canvi
de l’empresa, el final d’aquesta s’aproxima. 

Només cal preguntar-se quan.

Jack Welch

Molt ràpid i exigent



sinó fer-ho de forma sostinguda 

i sistemàtica

El repte de les organitzacions ja no és 

innovar de tant en tant,



Flexible
Innovadora
Rápida
Eficiente



INNOVACIÓ
=

TRANSFORMACIÓ
=

COMPETITIVITAT



Valor per al client/usuari

Beneficis

Esforços
VC =

Valor par a l’organització

Beneficis

Recursos

VOrg =



Cada organització ha de definir què entén per 
innovar, de manera que totes les persones de 
l’organització́ la comprenguin de la mateixa 

manera. 



Llei de Gordon Moore





IBM Q System One
20 Qubics

Intel dona un pas de gegant 
per a posar ordinadors 
quàntics a casa o la oficina



De 0,5MB/segon en 2000 – 3G
A 20Gb/segon en 2020 – 5G







Pobresa Manca d’Energia Vivenda

Atur Migracions Populismes i 
extremismes

Fam

Sequera

Un món amb molts problemes estructurals





La transició energètica esta en
marxa.. S’han reduït les emissions
de forma importantíssima, encara
que hi ha països del Est europeu
que encara no tenen plans
d’abandonament del carbó













La industria 4.0, prioritat per Catalunya





ris3cat







Per que te funcioni molt be la teva
idea en l’actual entorn de disrupció
digital el que cal sobretot es saber 

explicar una bona història.





PLA DE RECUPERACIÓ PER EUROPA



NEXT GENERATION EU

750.000 MILIONS EUROS

672.500 MILIONS EUROS - FONS DE RECUPERACIÓ I RESILÈNCIA

47.500 MILIONS EUROS - REACT EU
7.500 MILIONS EUROS - RURAL DEVELOPMENT

10.000 MILIONS EUROS – JUST TRANSITION FUND
1.900 MILIONS EUROS – RESC EU
5.000 MILIONS EUROS – HORITZÓ EUROPE
5.600 MILIONS EUROS – INVEST EU

37% del FONS de Recuperació anirà directament als objectius del GREEN DEAL
20% del FONS es destinarà la DIGITALITACIÓ DE EUROPA
30% del FONS s’obtindrà a través de BONS VERDS

EXECUCIÓ ENTRE 2021-2026



Els fons europeus del Next Generation EU van destinats a projectes empresarials amb un alt 
potencial transformador, que suposin un canvi estructural i tinguin un impacte durador sobre la 
resiliència econòmica i social, la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l'ocupació.
En el cas de les empreses catalanes, els projectes s'hauran d'adaptar al Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència del govern espanyol, que l'ha articulat en 10 palanques tractores:

1.Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l'agricultura.
2.Infraestructures i ecosistemes resilients.
3.Transició energètica justa i inclusiva.
4.Administració per al segle XXI.
5.Modernització i digitalització de l'ecosistema empresarial.
6.Pacte per la ciència i la innovació i reforç del Sistema Nacional de Salut.
7.Educació, coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats.
8.Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació.
9.Desenvolupament de la cultura i l'esport.
10.Modernització del sistema fiscal.

NEXT GENERATION EU













Recolzament de la innovació





“Tractem de mantenir un troç de cel blau sobre del nostre cap” 
Marcel Proust

MOLTES GRÀCIES


