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Programa de la 4ª Llançadora d’Emprenedoria
1. Enfocament de la Llançadora
CoBoi (www.coboi.cat)  és  un  laboratori  cívic  d’emprenedoria  i  economia  social  d’arrel
comunitària i participativa situat al barri de Casablanca de Sant Boi de Llobregat. Promogut
per l’Ajuntament de Sant Boi,  CoBoi és un espai de referència que impulsa iniciatives de
transformació  i  innovació  social  amb  una  contribució  expressa  a  un  model  d’economia
social i col·laborativa.

La  Llançadora  d’emprenedoria  és  un  programa  de  suport  destinat  a  projectes
d’emprenedoria  amb  impacte  social,  orientats  cap  a  les  persones  i  amb  voluntat
transformadora que s’emmarquin dintre de l’economia social  i  col·laborativa.  L’equilibri
entre la vocació social i el desenvolupament d’una activitat empresarial és, doncs, la
principal característica dels projectes als quals es dirigeix la Llançadora.

En  tant  que  espai  col·laboratiu,  comú  i  obert  a  la  comunitat,  es  convida  als  i  a  les
participants de la Llançadora d'Emprenedoria a que es comprometin amb el projecte de
CoBoi.  El  programa és  gratuït,  però s'esperarà que els  i  les  participants  contribueixin  al
projecte  i  a  la  comunitat  amb  aportació  de  coneixement,  suport  en  l’organització
d'activitats, comunicació o altres tasques a les que considerin que poden aportar.

Amb la 4ª Llançadora d’Emprenedoria, CoBoi pretén seguir ampliant la comunitat de més
de  trenta  projectes  que  s’ha  generat  durant  les  3  primeres  Llançadores  i  que  podeu
consultar a: www.coboi.cat/ca/#projectes

2. Objectius de la Llançadora
 Millorar  la  capacitació  de  les  persones  emprenedores  participants,  a  través  de

sessions grupals i individuals de formació, tutoria, acompanyament i mentoratge.
 Analitzar el perfil de les persones o dels equips participants al Programa, identificant

les deficiències i carències pel que fa als requeriments del projecte/producte/servei
que volen posar en marxa i adaptar el Programa a les seves necessitats.

 Dur a terme una formació transversal basada en l'emprenedoria social.
 Assessorar i acompanyar individualment i, en funció dels resultats dels diagnòstics,

implementar un pla de millora personalitzat.
 Assessorament als diferents projectes en funció dels diferents estadis de gestació

dels mateixos.
 Identificar les potencialitats dels projectes per fer-los més sostenibles.
 Apostar per una filosofia de treball col·laborativa propiciant el treball en xarxa entre

les persones participants al Programa i amb altres emprenedors i emprenedores de
CoBoi.

 Connectar  els  participants  amb  entitats  o  empreses  que  els  puguin  fer
acompanyament en les primeres passes de posada en marxa.

 Incrementar l’impacte social dels projectes.
 Difondre les diferents iniciatives dels participants.

Amb el suport de:

http://www.coboi.cat/ca/#projectes
http://www.coboi.cat/
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3. Activitats de la Llançadora
Workshops formatius per a la co-construcció i la incubació:

 Es tractaran conceptes com la generació de models de negoci amb impacte social,
l’estratègia de marketing i comercialització, la planificació econòmica i financera o
les tècniques de comunicació dels projectes.

 Conceptes teòrics il·lustrats amb exemples pràctics de diferents sectors/empreses.
 Aplicació pràctica dels conceptes sobre el repte dels projectes participants.
 Es combinaran pràctiques individuals amb pràctiques en grup.
 La proporció de temps dedicat a l'aplicació pràctica serà major que la dedicada a

conceptes teòrics; pel que fa a l'aplicació pràctica hi haurà tasques a desenvolupar
durant el workshop i tasques a realitzar després de cada sessió i entre sessions.

Sessions d’acompanyament individuals per al llançament del projecte:

 Assessorament individualitzat en estratègia i gestió empresarial i d’impacte social.
 Assessorament individualitzat a nivell jurídic, fiscal i laboral.
 Acompanyament a reunions estratègiques, facilitació de contactes i comunicació de

premis, subvencions i altres convocatòries.
 Seguiment i suport en el dia a dia del llançament del projecte.

Activitats de networking, generació de sinèrgies i aprenentatge col·laboratiu:

 Networking,  col·laboració  i  intercanvi  de  coneixements  entre  les  persones
participants a partir de les seves competències personals o professionals.

 Treball de grup en la realització d'aplicacions pràctiques en un espai de coworking.
 Activitats col·lectives al voltant dels avanços i evolució dels equips i projectes.
 Trobades amb persones i organitzacions referents i visites a empreses de l’economia

social.
 Protipatge i testeig col·laboratiu dels projectes.
 Connexió amb la comunitat CoBoi.

Difusió dels projectes i divulgació per la transformació social:

 Suport en la creació de continguts de comunicació dels projectes.
 Facilitació d’eines per a la comunicació dels projectes.
 Difusió dels projectes i de les principals fites assolides.
 Jornada final de presentació oberta a la ciutadania.

4. Requisits per a les candidatures
Podran presentar-se a la Llançadora les persones físiques (particulars) i jurídiques (entitats
socials  i  empreses  de  l’economia  social  i  col·laborativa)  que  compleixin  els  següents
requisits:

 Promoure un projecte d’emprenedoria amb impacte social, orientat a les persones i
amb vocació transformadora.

 Concebre  Sant  Boi  de  Llobregat  i  la  comarca  del  Baix  Llobregat  com el  territori
principal en el qual es desenvolupa l’activitat econòmica i es genera l’impacte social.

Amb el suport de:
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5.  Documentació i  terminis  per a  la  presentació de
candidatures
Les activitats de la Llançadora s’iniciaran a finals del mes d’octubre de 2016. La data límit
per  a  presentar  candidatures  és  el  dilluns  10  d’octubre  de  2016.  Les  sol·licituds  s’han
d’enviar a coboi@santboi.cat abans de la data límit.

La documentació requerida per a poder participar en el procés de selecció és la següent:

 Formulari degudament complimentat (http://ow.ly/oCSn302ApKi)  
 CV de la persona o persones emprenedores que formen l’equip

La  presentació  dels  projectes  porta  implícita  l'autorització  per  incorporar  les  dades
personals  als  sistemes  d'informació  de  CoBoi  d'acord  amb  la  legislació  vigent.  CoBoi
garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que recull,
així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que vetllin per la
seguretat d'aquestes dades.

6. Criteris de selecció de les candidatures
Les  sol·licituds  es  valoraran  sobre  una  puntuació  màxima  de  100  punts  segons  els
següents criteris:

 Impacte social  (fins  a  un màxim de  25  punts):  es  valorarà l’aportació  de valor a
l’interès  d’un  col·lectiu  concret  o  de  la  comunitat  (en  general),  la  quantitat  i  la
qualitat de l’impacte que es pretén aconseguir i el potencial de transformació del
projecte. 

 Idea o model de negoci del projecte (fins a un màxim de 25 punts): es valorarà la
coherència de la idea o model de negoci, la viabilitat del projecte i el seu potencial
de sostenibilitat.

 Formació i  experiència de l’equip emprenedor (fins a un màxim de 20 punts):  es
valorarà la disponibilitat d’un equip emprenedor, la seva voluntat col·laborativa i la
seva formació i experiència en l’àmbit social i el sector econòmic del projecte.

 Innovació  i  escalabilitat  (fins  a  un  màxim  de  15  punts):  es  valorarà  el  grau  de
creativitat i novetat de la solució que aporta el projecte, així com aquelles iniciatives
que facin un ús innovador d'eines i plataformes digitals. També es tindrà en compte
la seva capacitat per a expandir-se a una escala més àmplia.

 Coherència  del  projecte  amb  la  Llançadora  (fins  a  un  màxim  de  15  punts):  es
valorarà el grau de coherència del projecte (localització, naturalesa, maduresa, etc.)
amb els objectius i la metodologia de la Llançadora.

7. Localització i contacte
CoBoi - Laboratori cívic d'emprenedoria i economia social

3ª planta del Casal Casablanca (C/Badajoz, 2, Sant Boi de Llobregat)

coboi@santboi.cat

93 654 03 02

Amb el suport de:

http://ow.ly/oCSn302ApKi
mailto:coboi@santboi.cat
mailto:coboi@santboi.cat

