
 

TransferINN
 Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo

Objectiu  

L'objectiu del projecte, és generar un ecosistema a la zona transfronterera que permeti la 
transferència de coneixement
formació professional, laboratoris, etc., cap 
a les empreses i emprenedors. Es tracta de 
treballar amb aquelles empreses que, 
encara que realitzin activitats d'R+D+i, no 
la duen a terme de manera
disposen d'estratègies d'innovació. (...)

El desenvolupament d'aquest projecte 
transfronterer, permetrà establir relacions 
entre empreses i agents d'innovació del 
territori, de manera que es puguin 
desenvolupar projectes col·laboratius i 
aprofitar el coneixement generat en les 
diferents àrees geogràfiques i sectorials.

  

Activitats  

Per aconseguir l'objectiu marcat, el projecte TransferINN desenvoluparà unes 
dinàmiques d'innovació sistemàtica a les empreses, utilitzant la figura dels agents 
d'innovació i internacionalització (GII's). 

Es crearan unes xarxes d'impuls de la innovació (nodes transfronterers d'innovació i 
transferència del coneixement) que permetin la generació de vincles i relacions 
comercials entre les empreses i els agents d'in
projecte. Aquestes xarxes, hauran de permetre transferir els resultats de la recerca a les 
empreses, per facilitar la seva explotació comercial. 

  

Socis del projecte: 

• Catalunya: Departament d'Ensenyament de la Gener
Provençana , Institut Escola del Treball de Barcelona, Escola d'Hosteleria i 
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L'objectiu del projecte, és generar un ecosistema a la zona transfronterera que permeti la 
transferència de coneixement disponible en universitats, centres tecnològics, centres de 
formació professional, laboratoris, etc., cap 
a les empreses i emprenedors. Es tracta de 
treballar amb aquelles empreses que, 
encara que realitzin activitats d'R+D+i, no 
la duen a terme de manera sistemàtica ni 
disposen d'estratègies d'innovació. (...) 

El desenvolupament d'aquest projecte 
transfronterer, permetrà establir relacions 
entre empreses i agents d'innovació del 
territori, de manera que es puguin 
desenvolupar projectes col·laboratius i 

rofitar el coneixement generat en les 
diferents àrees geogràfiques i sectorials. 

Per aconseguir l'objectiu marcat, el projecte TransferINN desenvoluparà unes 
dinàmiques d'innovació sistemàtica a les empreses, utilitzant la figura dels agents 
'innovació i internacionalització (GII's).  

Es crearan unes xarxes d'impuls de la innovació (nodes transfronterers d'innovació i 
transferència del coneixement) que permetin la generació de vincles i relacions 
comercials entre les empreses i els agents d'innovació de l'àrea dels participants del 
projecte. Aquestes xarxes, hauran de permetre transferir els resultats de la recerca a les 
empreses, per facilitar la seva explotació comercial.  

Catalunya: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Institut 
Institut Escola del Treball de Barcelona, Escola d'Hosteleria i 

L'objectiu del projecte, és generar un ecosistema a la zona transfronterera que permeti la 
disponible en universitats, centres tecnològics, centres de 

Per aconseguir l'objectiu marcat, el projecte TransferINN desenvoluparà unes 
dinàmiques d'innovació sistemàtica a les empreses, utilitzant la figura dels agents 

Es crearan unes xarxes d'impuls de la innovació (nodes transfronterers d'innovació i 
transferència del coneixement) que permetin la generació de vincles i relacions 

novació de l'àrea dels participants del 
projecte. Aquestes xarxes, hauran de permetre transferir els resultats de la recerca a les 

alitat de Catalunya (Institut 
Institut Escola del Treball de Barcelona, Escola d'Hosteleria i 



Turisme de Lleida, Institut Carles Vallbona, Institut La Caparrella, , Institut Baix 
Camp, Institut de Vic i Institut Narcís Xifra) 

• Aquitània: École Supérieure des Tecnologies Industrielles Avancées i l'INSUP 
• Languedoc-Roussillon: Université de Perpignan Via Domitia. 
• Midi-Pyrénée: Ariege Expansion 
• País Basc: Azaro Fundazioa i Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 

Per més informació sobre aquest programa enviar un correu:  

institut.empresa@proven.cat 

 


