
 

 

 

22. Microsoft Pre-Incubation Programme 
 
 
MUNICIPI 
Barcelona 
 
TITULAR  
Microsoft, el despatx Osborne Clarke i Barcelona Activa posen en marxa el nou Microsoft Pre-
Incubation Programme, una iniciativa pionera de col·laboració publicoprivada per a la 
identificació, la selecció i l’acompanyament en la creació i consolidació de noves iniciatives 
empresarials de base tecnològica. 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El Microsoft Pre-Incubation Programme tindrà com a seu el Centre per a la Iniciativa 
Emprenedora Glòries, dins de Barcelona Activa, i es configurarà com un programa de formació 
executiva en creació d’empreses per a emprenedors de base tecnològica. Els participants 
rebran el suport de Microsoft, referent mundial en el desenvolupament de programari, i 
d’Osborne Clarke, despatx d’advocats i economistes especialitzats, entre d’altres, en els noves 
tecnologies. 
 
El programa consta de diverses fases, i començarà després d’un procés de selecció en què es 
valorarà tant la idea de negoci com el perfil emprenedor de l’equip impulsor. A continuació es 
portarà a terme un procés de formació executiva en pla d’empresa i entrenament competencial, 
que comptarà amb assessorament personalitzat. Aquesta fase es complementa amb un 
programa de relació amb empreses del sector, a través de visites, dinars i conferències. Un cop 
finalitzat el pla d’empresa, es treballarà l’accés al finançament mitjançant metodologies 
d’investment readiness, amb la col·laboració de diferents mentors empresarials. Segons la 
naturalesa dels projectes, comptaran amb diverses accions d’assessorament i tutela 
tecnològica per part de Microsoft, què farà un seguiment tecnològic de la iniciativa. 
 
L’any 2008 servirà per fer la primera edició i validar els continguts i el model metodològic del 
programa, amb l’objectiu que es converteixi en una referència per a la creació i consolidació de 
noves empreses de base tecnològica. 
 

 Taller formatiu de pla d’empresa 

 Càpsules d’interès per emprendre: mòduls optatius per reforçar continguts 
empresarials: vendes, finançaments, patents, etc. 

 Entrenament competencial per emprendre: lideratge, negociació, gestió d’equips... 

 Tutoria personalitzada i continuada en tecnologia, pla d’empresa i competències 

 Conferències i dinars en xarxa 

 Visites a empreses petites i grans del sector 

 Accions “Posa’t en marxa”: comercialització, internacionalització, instal·lació de 
l’empresa 

 Mentoria per part de persones rellevants del sector empresarial 
 
 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES MÉS RELLEVANTS  
 

 Pressupost primera edició: 100.000 €, aportats per Microsoft i Barcelona Activa 
 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA: www.barcelonanetactiva.com 
 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE: Montserrat Basora Farré, 
directora de la línia de promoció del Centre per a la Iniciativa Emprenedora. 

http://www.barcelonanetactiva.com/

