
Tens una idea o projecte d’empresa 
amb impacte social que vulguis fer 
realitat?  

Inscripcions obertes fins
el 29 de setembre 
a incubadora@heressocial.eu
o al QR.

NIU és un programa gratuït
d’emprenedoria social que ofereix
formació i mentoria per a idees
i projectes que reverteixin 
en la societat.

Inscriu el teu projecte ara! Inscriu el teu projecte ara!

Els projectes que finalment hagin
participat i finalitzat el programa,
complint tots els requisits d’aprofitament 
i assistència a les formacions podran 
sol·licitar els Ajuts per a entitats de 
l’Economia Social, Solidària i Cooperativa 
que l’Ajuntament del Prat de Llobregat 
convoca cada any.

   Tens una idea, però necessites ajuda 
per a aprendre a desenvolupar-la i a ser 
una persona emprenedora.

  Vols testar i provar la teva iniciativa per 
a fer-la realitat en un breu període de 
temps.

  La teva idea o projecte pretén 
causar efectes positius en la societat i 
contribueix a fer un món millor.

  T’agradaria valorar la possibilitat de 
constituir cooperativa, associació o 
fundació.

  Pots dedicar almenys 3 hores a la 
setmana, entre octubre i desembre de 
2022.

  Resideixes o vols establir la teva 
iniciativa al Prat de Llobregat.

La teva iniciativa és apta 
per aquest programa si:



Formació en Emprenedoria Social:

	→ Aprèn	a	definir solucions reals per a necessitats reals aplicant	Value	
Proposition	Canvas.

	→ Aprèn	a	prototipar la teva solució	aplicant	Design	Thinking.

	→ Aprèn	a	testar i posar a prova la teva solució aplicant	mètodes	de	
Testing	de	la	metodologia	Llegeixin	Startup.

	→ Aprèn	formes de constitució d’empreses i organitzacions	dins	de	
l’economia	social	i	cooperativa,	així	com	nous	models	d’economia	
socialment	responsables.

	→ Aprèn	a	definir un Mínim Producte Viable	(MVP)	amb	el	qual	començar	
a	fer	la	teva	idea	una	realitat.

	→ Aprèn	com	mesurar i augmentar l’impacte social	de	la	teva	idea	o	
projecte.

	→ Aprèn	a	definir el teu producte o servei	de	manera	completa	aplicant	
la	metodologia	Product	Design	Canvas.

	→ Aprèn	a	identificar i crear una comunitat	al	voltant	de	la	teva	idea	o	
projecte	mitjançant	l’aplicació	de	la	metodologia	Community	Canvas.

	→ Aprèn	a	fer un ús eficient del màrqueting en línia i offline	que	t’ajudi	a	
arribar	als	teus	futurs	usuaris	o	clients.

	→ Aprèn	a	preparar una exposició a inversors i interessats	a	col·laborar	
amb	la	teva	idea	o	projecte	mitjançant	la	metodologia	Elevator	Pitch.

Programa Niu, Incubadora Social 2022

16 hores de Mentories Individualitzades:

Cada	persona	o	equip	participant	disposarà de 16 hores	per a 
reforçar els coneixements	de	la	fase	de	formació.	Primerament,	
es	farà	un	diagnòstic	inicial	de	cada	projecte,	i	a	continuació	es	
prioritzaran	els	reptes	i	aspectes	a	treballar	durant	la	resta	de	
mentories.

NIU, Elevator Pitch:

El	programa	NIU, Incubadora Social	finalitzarà	amb	una	exposició 
de cada projecte que realitzaran els emprenedors i emprenedores 
davant un jurat,	format	per	un	grup	de	persones	representatives	del	
sector	de	l’Economia	Social	i	Cooperativa	del	Prat	de	Llobregat.

Cada	participant	disposarà	de	10	minuts	per	a	explicar	la	seva	
iniciativa	que serà avaluada segons el seu grau de maduresa i 
viabilitat.	Aquesta	exposició	resultarà	ser	un	interessant	exercici	
pràctic	davant	futures	exposicions	per	a	potencials	finançadors,	
possibles	aliances,	clients	o	usuaris.

L’equip emprenedor	que	tingui	la	necessitat	d’incorporar-se	a	
un	espai	de	treball	i	obtingui la puntuació més alta en la seva 
presentació, tindrà	dret	a	continuar	desenvolupant	el	seu	projecte	
en	un	ecosistema	emprenedor.	Això	és	possible	gràcies	a	Uikú 
Coworking El Prat que col·labora en aquest programa oferint el seu 
espai de treball durant quatre mesos de manera gratuïta. 
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Aventura’t! Aposta! Creix!

Torna	la	segona	edició	de	NIU, Incubadora Social 2022.

NIU, Incubadora Social és un programa de formació i 
mentories	en	el	qual	10	persones	o	grups	de	persones	del	
Prat	de	Llobregat,	amb	idees	o	iniciatives	d’emprenedoria,	
tindran	la	possibilitat	de	fer viable el seu projecte 
mitjançant acompanyament	grupal	i	personalitzat.

Aquest	programa	està	pensat	per	a	viabilitzar idees en	
fases	molt	incipients	per	tal	que	puguin	convertir-se	
en	realitat	en un breu periode de temps, així	com	fer	
que	aquestes	iniciatives tinguin un impacte social i/o 
ambiental positiu.

Només	n’hi	ha	prou	amb	tenir	la	idea,	ganes	de	posar-la	
en	marxa	i	la	disposició	per	a	aprendre	a	desenvolupar-la	i	
convertir-la	en	un	projecte	real	i	viable.

Si creus que és el moment de posar en marxa la teva 
iniciativa, no deixis passar aquesta oportunitat que 
l’Ajuntament del Prat fa possible!

He d’haver desenvolupat prèviament un pla de negoci?
No	necessàriament	s’ha	de	tenir	creat	un	pla	de	negoci.	

Com puc assistir-hi?
La	formació	es	realitzarà	de	forma	híbrida,	utilitzant	la	
plataforma	de	videoconferències	Zoom.

Quan es duen a terme les sessions de formació? 
Les	formacions	grupals	es	faran	entre	els	mesos	d’octubre	
i	desembre	de	2022.	Constaran	d’una	duració	setmanal	de	
3	hores.

Preguntes freqüents
Quan es duen a terme les  mentories individuals? 
El	període	de	les	mentories	es	portaran	a	cap	paral·lelament	
amb	les	sessions	de	formació,	entre	octubre	i	desembre	de	
2022.

En què consisteix un Elevator Pitch?
Un	Elevator	Pitch,	és	una	eina	de	discurs	fonamental	per	a	
qualsevol	emprenedor.	Consisteix	a	sintetitzar	un	missatge	
sobre	el	teu	projecte	que	aconsegueixi	captar	l’atenció	d’algú	
en	pocs	minuts,	obtenint	com	a	resultat	una	entrevista	o	
reunió	posterior.


