UNA ALIANÇA PER PROMOURE LA
INNOVACIÓ DEL TERRITORI B30

www.hubb30.cat

Innovar amb

Una Xarxa d’innovació
oberta
– Comunitat d’empreses, agents R+D+I,
administracions i ciutadans.

Un ecosistema de co-ideació
i co-creació
UNA ALIANÇA PER PROMOURE LA
INNOVACIÓ DEL TERRITORI B30
El Hub b30 és una comunitat d’empreses,
agents R+D+I, administracions i ciutadans
del territori B30 que col·laboren per
oferir respostes innovadores a reptes
socioeconòmics.

APOSTA PER L’R+D+I PER FER
CRÉIXER LA TEVA EMPRESA!

– Espai de confluència entre reptes i
respostes innovadores.

Un entorn facilitador de la
innovació
– Oferta mancomunada de serveis,
recursos i experts.

Una iniciativa de
competitivitat territorial
– Marca compartida del territori B30.

REPTES

PROJECTES R+D+I

– Laboratori d’idees amb metodologies de
co-creació i design thinking.
– Identificació de possibilitats de finançament
a nivell nacional i europeu per a projectes
d’innovació i gestió de convocatòries.
– Estudis de viabilitat tecnològica.
– Assessorament sobre propietat intel·lectual i
vigilància tecnològica.
– Gestió fiscalitat, certificacions, deduccions
R+D+I.
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CAPACITATS
–
–
–
–

Personal investigador, experts, gestors, xarxes.
Tecnologies.
Serveis cientificotècnics.
Espais incubació i coworking.

Projectes de recerca final de grau o màster.
Recerca contractada.
Projectes d’innovació.
Desenvolupament i test de productes.

TALENT
– Cerca de talent, estudiants en pràctiques i
titulats a les empreses.
– Disseny de pregraus i postgraus duals.
– Formació continuada.
– Formació a mida in company.

PROMOCIÓ
– Esdeveniments, jornades a mida.
– Accés a contactes i xarxes.
– Divulgació, presència a premsa i canals digitals.

Sumar-se a

Dirigits a petites i mitjanes
empreses que vulguin innovar
de la mà dels agents de recerca
del territori.

– Cicle de trobades
sobre innovacions i
tendències en àmbits
específics.
– Per conèixer casos
i protagonistes
d’innovacions.
– Tanqueu la setmana
laboral, divendres, amb
un dinar - col·loqui.

Dues modalitats d’adhesió
a la xarxa
NODE INSTITUCIONAL
Per a agents RDI, administracions
i associacions d’empreses del
territori B30.
Conveni d’adhesió

NODE SINGULAR
Per a empreses i entitats que
operen al territori B30.
Carta d’adhesió

– Informes de
vigilància tecnològica
i tendències d’innovació,
elaborats ad-hoc.

www.hubb30.cat
info@hubb30.cat
93 586 89 11
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