CURS SOBRE LA GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ A LES PIMES
Dates
04 / 07 / 2011 - 14 / 07 / 2011
Horari
16 - 20 h
Lloc
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Avinguda de la Universitat, 1, Reus
Informació
Informació a les pàgines web
http://www.urv.cat/catedres/innovacio_empresarial/
http://www.urv.cat/estudis/universitat_estiu/index_tgn.html
Inscripcions
El període de matrícula comença el 23 de maig:
De manera presencial, adreçant-se al Servei de Gestió de l’Extensió Universitària (Edifici Serveis Centrals, Avinguda Països
Catalans, 5-7, Tarragona) de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h.
A través de la pàgina web de la Universitat Estiu: www.urv.cat/estudis/universitat_estiu/index_tgn.html

Crèdits lliure elecció
3
Preu
Preu amb reconeixement de crèdits (certificat assistència i aprofitament): 147 euros
Preu sense reconeixement de crèdits (certificat assistència):110 euros
Suport:
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Professorat acadèmic URV

A QUI ES DIRIGEIX?
Aquest curs es dirigeix a les persones que tenen una
llicenciatura, als professionals i als propietaris de
petites i mitjanes empreses locals.
El curs presenta les tècniques necessàries per
gestionar projectes de l’R+D+I, sobretot a les petites
i mitjanes empreses. Junt amb les tècniques de
gestió dels projectes de l’R+D+I també s’exposen les
principals convocatòries públiques de subvencions, els
crèdits tous i les desgravacions fiscals que s’adrecen al
foment de la innovació en les pimes catalanes.

Dra. Misericòrdia Carles, vicerectora de Transferència i Innovació
Sr. Albert Fonts, professor del Departament de Gestió d’Empreses
Sra. Laura Porrera, Promotora de la Propietat Industriali Intel·lectual i
Emprenedoria, Fundació URV
Dr. Agustí Segarra, director de la Càtedra per al Foment de la Innovació
Empresarial
Dra. Mercedes Teruel, professora del Departament d’Economia.

Professorat professional

El curs s’orienta cap a les persones que tenen una
llicenciatura, els professionals i els propietaris de
petites i mitjanes empreses locals que operen amb les
manufactures o els serveis. La participació de personal
acadèmic, tècnics de les administracions públiques
i responsables d’R+D a les empreses innovadores
garanteix un discurs realista i rigorós sobre un tema
de gran interès per fomentar la competitivitat de les
empreses catalanes.

Sr. Missael Chiwo, responsable d’R+D de Griffith Laboratories

Durant el curs es potenciarà la relació entre l’alumnat
i el professorat per facilitar un entorn que proporcioni
l’intercanvi de les experiències professionals i la
creativitat personal.

Evolució Social

Direcció acadèmica: Dr. Agustí Segarra
Coordinació tècnica: Sra. Elisenda Jové

CALENDARI

juliol 2011

DILLUNS 4

DIMARTS 5

DIMECRES 6

DIJOUS 7

La innovació a les pimes

La gestió de la innovació

El disseny de projectes d’R+D+I

Estratègies d’R+D+I

16-17.45 h

16-17.45 h

16-17.45 h

16-18.15 h Taula rodona

Presentació del curs
Dr. Agustí Segarra (URV)

“La gestió de projectes”
Sr. Albert Fonts (URV)

17.45-18.15 h Pausa cafè
18.15-20 h

17.45-18.15 h Pausa cafè
18.15-20 h

“El disseny i la gestió de
projectes d’R+D+I”
Sr. Eduard Valentí (ESTEVE)

Sr. Missael Chiwo
(Griffith Laboratories)
Sra. Àurea Rodríguez (CTNS)
Sr. Josep Cid (NT Sensors)
Modera: Dr. Agustí Segarra

“Metodologia de treball
en un projecte d’R+D+I”
Sr. Carles Prats (IPHES)

“L’organització dels projectes
d’innovació”
Sr. Albert Fonts (URV)

DILLUNS 11

DIMARTS 12

DIMECRES 13

DIJOUS 14

Les polítiques públiques d’R+D+I

El finançament de l’R+D+I

El sistema d’innovació

Presentació de treballs

17.45-18.15 h Pausa cafè
18.15-20 h
“La innovació compartida: la
cooperació entre les empreses”
Sr. Eduard Valentí (ESTEVE)

(fabricant mundial de productes alimentaris)
Sr. Josep Cid, soci fundador NT Sensors
Sr. Joan Martí, gerent de Dinamització de Clústers. Centre d’Innovació
Empresarial ACCIÓ (Agència de suport a la competitivitat de l’empresa
catalana)
Sr. Carles Prats, gerent de Institut Català de Paleoecologia Humana i

Sra. Àurea Rodríguez, gerent del Centre Tecnològic de Nutrició i Salut
Sra. Ana M. Sánchez, directora general de l’Agència d’Acreditació en
Investigació, Desenvolupament i Innovació Tecnològica (AIDIT)
Sr. Eduard Valentí, director d’Operacions R+D d’ESTEVE
(grup químic farmacèutic internacional)

18.15-18.45 h Pausa cafè
18.45-20 h
“Les patents: La protecció de la
propietat industrial. Aspectes a
tenir en compte de la propietat
intel·lectual”
Sra. Laura Porrera (FURV)

16-17.45 h

16-17.45 h

16-17.45 h

16-17.45 h

“Les polítiques públiques
de suport a l’R+D+I”
Dr. Agustí Segarra (URV)

“Les mesures de suport
a l’R+D+I”
Sr. Joan Martí (ACCIÓ)

“El sistema d’innovació a les
comarques de Tarragona”
Dra. Mercedes Teruel (URV)

Presentacions dels treballs
fets pels alumnes
Sr. Carles Prats (IPHES)

17.45-18.15 h Pausa cafè
18.15-20 h

17.45-18.15 h Pausa cafè
18.15-20 h

17.45-18.15 h Pausa cafè
18.15-20 h

17.45-18 h Cloenda
18-18.30 h Cafè de comiat

“Les mesures de desgravació fiscal”
Sra. Ana M. Sánchez (AIDIT)

“La política d’ACCIÓ i TALÈNCIA”
Sr. Joan Martí (ACCIÓ)

“La innovació a la URV”
Dra. Misericòrdia Carles (URV)

