
INNOVAR TRANSFORMAR
ESPAI DE SERVEIS

• Per transformar les organitzacions.
• Per optimitzar i sumar en el 

coneixement des de disciplines 
diverses.

• Per oferir serveis d’atenció a les 
persones diferents, millors i amb 
més valor.

• Per projectar-nos a les necessitats 
sanitàries i socials de demà.

• Per apropar la innovació als 
professionals i al benestar de les 
persones.

• Per millorar els processos i contribuir 
a la sostenibilitat.

• Per aportar valor a la societat.

Per a què? Com?

• Amb l’encaix amb les polítiques 
públiques.

• Des de l’òptica de les necessitats 
singulars de cada territori i 
organització.

• Promovent partenariats entre 
organitzacions i empreses, sectorials i 
multisectorials.

• Identificant noves oportunitats i 
impulsant reptes d’impacte 
avaluables.

• Compartint experiències des d’una 
perspectiva d’innovació oberta i 
sistèmica.

• Impulsant la cultura de la innovació a 
les organitzacions.

• Defugint de la innovació com una 
finalitat per si mateixa.

INFORMACIÓ PERIÒDICA DE 
CONVOCATÒRIES, 
nacionals i internacionals

IDENTIFICACIÓ  D’OPORTUNITATS 

• Orientació estratègica de la innovació.
• Encaix amb les polítiques públiques i 

coordinació amb els autoritats competents.
• Orientació en la tipologia de projectes.
• Orientació i promoció dels partenariats entre 

organitzacions i empreses, sectorials i  
multisectorials.

• Assessorament de contingut tècnic específic.
• Plans de viabilitat dels projectes.
• Gestió administrativa en les diferents fases de 

les convocatòries.
• Coordinació tècnica i de suport de 

partenariats.

GESTIÓ INTEGRAL

ASSESSORAMENT JURÍDIC
En la selecció i constitució de fórmules 
jurídiques idònies per establir partenariats, així 
com en els requeriments legals de les 
convocatòries.

• Programes personalitzats
• Workshops interns d’innovació 
• Formació en àmbits específics

IMPULS DE LA INNOVACIÓ 
A LES ORGANITZACIONS

SERVEI ESPECÍFIC 
FONS EUROPEUS NGEU

Serveis



Contacta’ns fundaciounio@uch.cat l Tel. 93 209 36 99 l fundaciounio.cat

Per a qualsevol dubte o aclariment respecte a 
aquests serveis, podeu contactar amb els diferents 
responsables de les nostres àrees implicades.

Oficina tècnica 
integral

Secretaria de la 
Fundació Unió

Innovació 
estratègica
M. Emília Gil

Directora Tècnica
de la Fundació

Unió

Assessorament 
jurídic

Josep M. Bosch 
Bosch Soler 

Advocats

Comptem amb l’equip d’innovació de DTI-Foundation Parc Científic UB

Mirem el futur amb una mirada oberta 
al món i ens movem per les persones

Projectes de La Unió vinculats

La Unió, Health 
Next Generation EU

Col·laborant amb Partner

Comissió d’Innovació de La Unió

Fòrum d’Associats Col·laboradors

Hub d’innovació des de 2007. 
Impuls de projectes  col·laboratius
d’innovació i internacionalització

Aliances:  INNOVAR TRANSFORMAR

Portal
+FUTUR

Estem compromesos en la millora de l’atenció i la 
qualitat de vida de les persones. Transformar l’actual 
model és la manera d’assegurar l’atenció del futur.

Estem compromesos amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible del 
Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Ens movem 
les persones

Ens movem 
la teva organització


