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Préstecs que creen ocupació

Acceleradora
de “renovables”
InnoEnergy Iberia, amb seu
a Barcelona, disposa de tres
milions d’euros per invertir
en empreses emergents
La consultora europea en
innovació d’energia sostenible, InnoEnergy, ha llançat la
segona edició del seu programa d’acceleració, dirigit a
start-ups d’energies sostenibles del mercat espanyol i de
Portugal. “Pretenem detectar
les iniciatives que suposin
una autèntica revolució per al

sector energètic i que disposin
d’un producte mínim viable i,
sobretot, d’un equip emprenedor
amb ganes de liderar el seu projecte”, admet Mikel Lasa, director executiu d’InnoEnergy Iberia, que té la seu a Barcelona.
Així, amb un pressupost de
tres milions d’euros, InnoEnergy
La boia marina desenvolupada per Eolos. A baix,
Mikel Lasa, conseller
delegat d’InnoEnergy

Iberia oferirà suport a través
d’InnoEnergy Highway per a
empreses emergents amb
productes en desenvolupament a punt per comercialitzar-se en menys de dos anys, i
d’InnoEnergy Boostway,
dissenyat per accelerar el
creixement i potenciar el
rendiment de les empreses
del sector de l’energia sostenible en la seva adaptació al
creixement de vendes, la
industrialització i la internacionalització. “Més enllà
d’oferir-los inversió, les startups que participen en el nostre programa tenen accés a la
nostra xarxa europea d’empreses i entitats col·laboradores, que són més de 300. El
gran repte del programa és
formar aliances amb emprenedors i negocis innovadors
en el llarg termini”, apunta
Lasa.
En la primera edició del
programa, la consultora va
invertir un milió d’euros en
un total de vuit start-ups
d’àrees com la gestió energètica. Per exemple, la catalana
Eolos, desenvolupadora de la
primera boia marina per fer
campanyes de mesurament
de vent per a parcs eòlics
offshore, i també Smartive,
especialitzada en el desenvolupament de solucions cloud
per al monitoratge, el diagnòstic i el control d’energies
renovables com l’eòlica. !

Acció Solidària contra l’Atur va finançar 226 projectes el 2017
La Fundació Acció Solidària contra l’Atur (ASCA) ha concedit
un total de 842.400 euros en préstecs sense interessos per a un
total de 226 projectes empresarials emergents de tot Catalunya durant el 2017. Fundada el 1981, la fundació ofereix préstecs sense interessos a iniciatives empresarials de recent creació que creen ocupació estable i viable. Des que es va posar en
marxa, l’entitat ha concedit un total de 14.143 ajuts per un
import de 17,8 milions d’euros que han permès crear
16.154 llocs de treball. Recentment ASCA ha rebut el segon
premi de la Fundació Roca i Galès 2018, que reconeix públicament la tasca que desenvolupen les entitats i empreses de
l’economia social i solidària a Catalunya.

Per a ‘start-ups’
de la logística

En el programa hi participen start-ups de diversos racons del món

La Salle i el Consorci de la Zona
Franca llancen eDelivery Accelerator, un programa per ajudar
en el negoci
Dotze start-ups amb projectes
d’innovació B2B i B2C del
mercat logístic –seleccionades
entre un total de 500– participen en la primera edició del
programa eDelivery Accelerator, que ha engegat aquesta
setmana a Barcelona. El programa, organitzat per La Salle
Campus Barcelona-URL, a
través del seu parc d’innovació
Technova Barcelona i en
col·laboració amb el Consorci
de la Zona Franca de Barcelona, durarà 22 setmanes i treballarà aspectes com la validació
del model de negoci i estratègies d’internacionalització. A
més, l’acceleradora connectarà
les start-ups amb empreses
perquè puguin validar les seves
propostes i amb fons de capital
risc interessats a invertir-hi.!

