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Perquè aquest programa?

Per millorar la competitivitat de les micro i petites empreses. 

La capacitat  per  innovar  tant  en  els  productes  i  serveis  que  oferim als  clients,  com en els
mètodes de treball  i  d’organització interna,  com dels  equips i  programaris  que utilitzem, és
essencial per adaptar-nos a les canviants condicions de competitivitat i no quedar-nos a fora del
mercat. És en aquests moments  especialment indispensable la digitalització, que és la innovació
que es base en les noves tecnologies i en les noves formes de treballar que generen els nous
programaris.  La innovació digital ens ha de permetre ser més eficients ens
els processos administratius, de planificació, de producció, de logística i de venda i adaptar-nos
a les demandes d’uns clients i proveïdors, cada cop més digitalitzats. 

Els canvis són tan ràpids i diversos que amb les pròpies persones de l’empresa no en tenim prou
per conèixer i saber totes les opcions i canvis que es produeixen al mercat, i cal estar en contacte
i col·laborar amb experts externs a l’empresa per poder estar al dia i encertar amb els projectes a
impulsar. 

Són  les petites i  microempreses  les  que  tenen  més  difícil  estar  al  dia  i  impulsar
projectes per adaptar-se als ràpids canvis i,  conseqüentment,  van més  endarrerides en
poder introduir innovacions o digitalitzar als productes i serveis, processos i equips
de l’empresa. 
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Quins objectius té aquest programa?

Aquest programa vol incidir, per una banda, en divulgar al teixit empresarial,  especialment
a  les  persones  que  ha  d’impulsar  i  liderar  la  innovació  i  la
digitalització, el personal d’enginyeria i de direcció,  coneixement sobre les tecnologies que
estan canviant  les  empreses  i  els  sectors;  i  facilitar  les  interrelacions  i  el  coneixement  amb
experts  i  empreses  de  l’entorn,  especialitzades  en  aquestes  noves  tecnologies.  Aquesta
divulgació i contactes han d’estimular als participants a les actuacions a innovar i plantejar-se
les tecnologies on invertir de cara al futur.

Per  altra  banda,  aquest  programa  dirigit  a  petites  empreses,  sense  excloure  a  les  mitjanes
empreses,  també  vol  ajudar  a  detectar  i  finançar  els  primers  projectes
d’innovació i digitalització a les empreses, que els faciliti entrar en la roda i la
cultura de la innovació i a la imprescindible digitalització de l’empresa amb ajuda d’experts. 

Com ho fem ? 

El  primer  objectiu,  la  divulgació,  l’abordem  amb  les  Tech  Talk  Cafè, un  espai  de
coneixement on empreses i  experts del nostre entorn que estan a l’avantguarda d’una de les
tecnologies  claus  ens  presenten  la  tecnologia,  què  és  pot  fer  amb ella,  on  es  pot  aplicar  i
exemples  d’implantació  molt  clars  que  ajuden  a  veure’n  l’impacte.  D’aquesta  manera,  ens
permet actualitzar el nostres coneixements, platejar-nos altres visions de futur i relacionar-nos
amb experts, enginyers/es i empreses que tenen les mateixes inquietuds i interessos.

El  segon  objectiu,  l’impuls  dels  primers  projectes  d’innovació  i  digitalització,  l’abordem
reforçant la  cooperació amb la Cambra de Comerç del Vallès  Oriental  per aprofitar la seva
expertesa tècnica, metodològica i de la gestió d’ajuts FEDER per ajudar a les empreses en el
procés  d’innovació  i  de  digitalització,  signant  dos  convenis  per  obrir  convocatòries  dels
programes InnoCámaras i TIC Cámaras específiques  per les empreses dels
municipis  de Granollers,  Montmeló,  Montornès i  Vilanova del  Vallès  i
que combinen l’assessorament i els ajuts directes. 

En  paral·lel  a  les  convocatòries  dels  programes  d’ajuda,  es  realitzaran  jornades  de
sensibilització  en  innovació  i  digitalització i  l’Ajuntament  de  Granollers
(Granollers Mercat) realitza de visites (videotrucades) a les empreses del territori per conèixer la
seva visió de la innovació, per detectar necessitats i projectes i per informar sobre els projectes
InnoCámaras i Tic Cámaras. 
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