Càtedra ICAPE
L’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) i la Universitat de les Illes
Balears (UIB) varen signar, l’any 2017, un conveni de col·laboració per crear la Càtedra
ICAPE. Aquesta col·laboració té l’objectiu de fomentar l’esperit i la vocació
empresarials donant suport a les iniciatives i a la generació de nous projectes
empresarials a través de:

Principals activitats dutes a terme l’any 2018


Fer el manteniment del portal web del Club d’Emprenedors de la UIB
Crear una pàgina web nova com a eina centralitzadora de totes les actuacions i
activitats que duu a terme el Club d’Emprenedors de la UIB, a més de gestionar-ne
els canals de comunicació i difusió (butlletí mensual del Club, xarxes socials, etc.).



Oferir suport i assessorament a emprenedors de la comunitat universitària
El Club s’encarrega d’orientar i acompanyar en la posada en marxa d’un projecte
empresarial. Per això, dona suport en la definició i validació del model de negoci;
l’elaboració del pla d’empresa; l’accés a vies de finançament existents; la
informació jurídica, fiscal, tràmits administratius, o, en cas que sigui aplicable, en
la protecció dels drets de propietat industrial i patents. En total, ha assessorat 51
persones, 6 de les quals són personal docent investigador (PDI) i 45
estudiants/titulats de la UIB.



Desenvolupar tallers, cursos de formació i altres activitats que fomentin
l’esperit emprenedor i la creació d’empreses
Ha organitzat tallers adreçats a l’alumnat universitari de la UIB amb l’objectiu de
despertar l’interès en l’àmbit de l’emprenedoria i per noves oportunitats de futur i
sortides professionals. Així mateix, també ha ofert tècniques per plantejar
projectes empresarials i desenvolupar-los. En total, hi han assistit 187 persones,
repartides en 7 tallers.



Participar en la xarxa Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) és la xarxa mundial més important
d’emprenedoria i té la finalitat d'analitzar el fenomen emprenedor arreu del món.
Anualment, publica una gran varietat d'informes d’abast internacional, nacional,
regional i local. Ha elaborat l’informe anual de les Illes Balears en matèria
d’emprenedoria.
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