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Laboratori idees i Formació
Mentoring (1h setmanal individual +1 hora sessió grupal de tots els projectes)
Prototipage (Del 11 Novembre al 10 Desembre)
Selecció del semifinalistes (22 de novembre)
Concurs Final (16 de Desembre)
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FASE 01
Laboratori
d’idees i
formació

20.09.2021

22.09.2021

Benvinguda i cohesió

11:15 a 13:30 h

Sessió perquè els participants es coneguin entre ells,
les seves motivacions i perfils amb la finalitat de posar
en comú les seves propostes i començar a veure quins
equips es poden anar creant. L’objectiu d’aquest taller es
mostrar les eines clau per ajudar a les persones a nivell
individual, grups u organitzacions a maximitzar la seva
creativitat.

A càrrec de;
> David Hernández Salazar
> Alfons Miàs
Responsable dels líving labs de la
UAB

> Cas d’èxit Silvin

10:00 a 12:00 h

9:30 a 13:00 h
A càrrec de;
> David Hernández Salazar
> Júlia Palma
Àrea d’emprenedoria del PRUAB

14:30 a 17:00 h

21.09.2021

Responsable d’emprenedoria al
Parc de Recerca UAB

9:30 a 11:00 h
A càrrec de;
> Montse López
Coach

generacioidees.cat

A càrrec de;
> Júlia Palma

Taller d’ideació: Co-creació per idear
nous projectes i solucions disruptives

9:30 a 11:30 h

Tècnic l’Oficina de Valorització i
Patents de la UAB

Lideratge Personal i sistemes de
Relacions

Com validar el nostre Projecte:
Introducció al Lean Start up
L’ús d’eines com el Business Model Canvas i el Customer
Discovery per dissenyar i començar a validar la solució
plantejada. Identificació del problema / oportunitat: Identificació de clients, validació dels mateixos.
Desenvolupament de les idees estructurant la informació: Dades reals de la necessitat, plantejament de la solució, mesura del mercat i dels possibles competidors, viabilitat d’una proposta de solució i legislació.

23.09.2021
A càrrec de;
> Lucas Martín

22.09.2021

Es donarà a conèixer la metodologia de design thinking
començar a visualitzar con la nostra idea es pot transformar en un prototip. S’impartiran nocions bàsiques de
programes de prototipatge i s’explicarà què es pot fer
amb el maquinari disponible als laboratoris d’innovació
oberta de la UAB. Els participants també adquiriran coneixements de modelatge bàsic.

22.09.2021

Projecte guanyador PGI edició 2020 format per un equip
multidisciplinar d’investigadors del CNM, Leitat, Escola
Enginyeria i empresa privada. Van desenvolupar un producte de cosmètica natural a partir del residu de la pellofa del cafè.

Taller per compartir els reptes proposats per les empreses
i entitats amb els participants i així poder identificar solucions a partir a partir de la metodologia Design Thinking i
dinàmiques de treball co-creatiu.
L’objectiu és la identificació de solucions basades en recerca per part d’equips multidisciplinaris amb experts i
participants.

Design Thinking i Prototipatge

Protecció del coneixement
-Conceptes bàsics
-Tipus de proteccions
-Internacionalització de la patent
-Contractes de llicència
-Models de valorització de la tecnologia

Sessió pràctica i participativa on els membres de cada
equip podran reconèixer millor els seus punts forts, compartir les motivacions personals que els impulsen i veure
com ho poden posar al servei de l’equip per continuar endavant amb el projecte
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23.09.2021
11:45 a 13:30 h
A càrrec de;
> Bibiana Lorente

Tècnic l’Oficina de Projectes del
PRUAB

Opcions de finançament Públic
Aquesta sessió mostrarà els diferents tipus de finançament públic europeu, espanyol i català que podeu aplicar
en funció del nivell de maduresa de la vostra tecnologia.
També sabreu preparar un pressupost.

23.09.2021
15:00 a 17:30 h
A càrrec de;
> David Hernández Salazar
Àrea d’emprenedoria del PRUAB

FASE 02
Mentoring

Presentacions d’impacte
Aconseguir que els investigadors siguin hàbils a l’hora
d’explicar en públic les seves idees i projectes, sent clars i
concisos i a la vegada capaços de transmetre els aspectes
més rellevants i convincents. Estructuració de la informació i síntesis. Capacitat de captar l’atenció.

29.09.2021
Un cop acabada la formació, els equips tindran un mentor assignat que els acompanyarà durant 8 setmanes en
el procés de validació del problema i la solució. Tindran
reunions setmanals per equips.
Després de la reunió amb el mentor corresponent, els
equips es reuniran amb els coordinadors del programa
per compartir entre tots com va l’evolució del projecte i
que és el que han aprés.Els equips podran fer servir els líving labs de la UAB per dissenyar i crear els seus prototips
per presentar-los el dia del demoday.
> Dies:
Dimecres a partir del 29 setembre fins el 17 de Novembre
El dia 22 de Novembre els equips faran una presentació
del projecte on s’avaluarà si han validat el problema, verificat la solució i identificat la millor aplicació. Es triaran
a aquells projectes que poden passar a la fase final del
demoday

generacioidees.cat
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FASE 03
Prototipatge

11.11.2021
En aquesta fase, els equips tindran 5 setmanes d’assessorament i mentoria per dissenyar i crear els seus prototips
als UAB open Labs.
El període de prototipatge va del 11 de novembre al 9 de
desembre. Es garanteix el finançament de la construcció
dels prototips fins a un màxim de 5.000 euros a repartir
entre tots els equips que hagin passat a aquesta fase.

FASE 04
Concurs
final

16.12.2021
Presentació final i acte de cloenda
Presentació dels projectes i selecció de les solucions
guanyadores
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