INFORME DE NECESSITATS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA CREACIÓ, DESENVOLUPAMENT I
POSADA EN FUNCIONAMENT D’UNA PLATAFORMA D’INNOVACIÓ OBERTA PER ALS
ECOSISTEMES INNOVADORS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA IMPULSADA PER LA
UNIVERSITAT DE GIRONA, EL PLA DE COMUNICACIÓ i DINAMITZACIÓ DE L’ÚS DE LA
MATEIXA I DEL PLA DE FORMACIÓ I SUPORT ALS USUARIS (CPV72200000-7).

Determinació de la necessitat

La Universitat de Girona és sòcia beneficiària d’un ajut FEDER i d’un ajut de la Diputació de
Girona per a la realització d’un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) en
el marc de la convocatòria regulada en l’ORDRE GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat
territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020, i s'obre la convocatòria.
El projecte finançat duu per títol PECT Girona, ecosistema innovador (resolució
GAH/815/2018, de 19 d’abril, de concessió de subvencions als projectes d’especialització i
competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020 (Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril). DOGC núm. 7606).
En el marc d’aquest projecte, la Universitat de Girona duu a terme l’operació Estructuració i
dinamització dels ecosistemes innovadors estratègics de la demarcació de Girona (codi
operació GO03_000603).
L’operació de la UdG consisteix en la creació d'ecosistemes innovadors que articulin de forma
estable la relació entre els agents de la quàdruple hèlix i que propiciïn la transferència de
coneixement i tecnologia de la Universitat a les empreses, la cooperació empresarial i la
innovació oberta en institucions i empreses del territori gironí. Aquest projecte té com a
objectiu la creació de ecosistemes innovadors, estructurant els agents de l’ecosistema i
definint l’agenda estratègica d’actuacions. El projecte identifica, doncs, 10 àmbits estratègics,
dels quals 9 sectorials: Turisme; Aigua; Alimentació i Gastronomia; Patrimoni Cultural i Natural;
Salut; Robòtica; Materials Compostos; Comunicació Cultural i Corporativa; Educació; i 1
transversal: Innovació i Tecnologia Industrial, orientat als aspectes genèrics d’innovació
relacionats amb la innovació industrial, digitalització empresarial, organització d’empresa,
optimització de processos, estratègies d’internacionalització, etc.
Una de les actuacions que la UdG ha de desenvolupar dins de l’esmentada operació consisteix
en la creació i activació d’una plataforma TIC-Web d’Open Innovation.
La innovació oberta és un model de gestió de la innovació on les empreses o les institucions,
en lloc de desenvolupar la seva innovació fonamentalment mitjançant recursos interns,
recorren a la cooperació amb altres empreses, institucions i experts (universitats i altres
proveïdors de coneixement/tecnologia) per aprofitar el seu coneixement/tecnologia i
compartir projectes d’innovació. La innovació oberta permet a les empreses reduir les seves
inversions en desenvolupament així com reduir els terminis de posada al mercat del producte
o procés. La necessitat de continuar creant llocs de treball fa que la innovació tingui la
necessitat de tenir una component també de responsabilitat social. El concepte d’innovació

social es defineix com a noves idees (productes, serveis i models) que simultàniament satisfan
necessitats socials i creen noves relacions de col·laboració o transformen un marc cultural. Dit
d’una altra manera, aporta noves solucions a una problemàtica social, més efectives, eficients,
sostenibles o justes que les solucions existents, aportant valor afegit a la societat com un tot i
no únicament als individus, amb èmfasi a la població més necessitada. Els emprenedors socials
són persones que utilitzen estratègies empresarials per a organitzar, crear i administrar
organitzacions orientades al canvi social, conciliant l'enfocament econòmic amb els reptes
socials i ambientals que aborden; mesuren el seu retorn en termes de capital social.
El model d’Innovació Oberta, descrit mitjançant el model C+D (Connectar i Desenvolupar),
complementa el model R+D (Recerca i Desenvolupament) i es basa en la idea que l’associació
accelera la innovació.
Des d’aquest punt de vista, la plataforma d’innovació oberta que es pretén desenvolupar no és
només una eina imprescindible per a la consecució dels objectius de l’operació de la UdG i del
PECT en el seu conjunt, sinó que en si mateixa és una estratègia de dinamització dels
ecosistemes innovadors territorials.

Idoneïtat del contracte

La plataforma col·laborativa on line que es vol desenvolupar ha de...
1. Impulsar i afavorir la transferència de tecnologia i coneixement entre la Universitat de
Girona i els agents externs integrants de la quàdruple hèlix (4H);
2. Fomentar la innovació a partir de la creativitat i la compartició del coneixement;
3. Propiciar la interacció i la col·laboració entre els diferents agents de la 4H.
Una plataforma de match-making per...
1. Dotar(-nos) d’un espai relacional (xarxa) de generació de noves idees i concreció de
nous projectes col·laboratius sobre la base del coneixement;
2. Situar la UdG com a node central d’aquesta xarxa basada en els principis de la
innovació oberta;
3. Enfortir el lideratge actiu en la dinamització dels ecosistemes innovadors territorials i
la seva projecció exterior;
4. Incrementar notablement les oportunitats de transferència de tecnologia i
coneixement i, amb això, el creixement de la Universitat i els seus ingressos;
Esdevenen claus pel projecte conceptes com Connectar, comunicar i transferir: per això, i des
d’una perspectiva institucional, la UdG vol:
1. Obtenir més i millors projectes i contractes externs
2. Obrir nous canals actius de comunicació (d’experteses, prestacions...)
3. Aconseguir una major visibilitat institucional i més lideratge territorial
Al seu torn, gràcies a la Plataforma d’Innovació Oberta, el nostre entorn ha de:
1. Un millor accés al coneixement i la capacitat de la Universitat en la prestació de serveis
2. Més possibilitats i més directes de col·laboració amb la Universitat
3. Una interacció oberta d’idees, reptes, solucions...
4. El coneixement compartit
5. L’establiment d’una xarxa de relacions: enfortiment de l’ecosistema innovador (focus)

Al nostre entendre, les prescripcions tècniques establertes fan possible l’assoliment dels
objectius esmentats i la cobertura de les necessitats plantejades en el marc del PECT i de
l’operació liderada per la Universitat de Girona.
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