Distintiu IP22@: Una oportunitat per generar impacte en innovació

El distintiu IP22@ distingeix els projectes innovadors generats i / o amb impacte al districte 22@
i a la ciutat de Barcelona, garantint-ne un alt nivell de qualitat i potencial innovador. Diferents
empreses i institucions de Barcelona han presentat el seu projecte a la candidatura d’obtenció
del distintiu i es per això que des de la Comissió d’Innovació del 22@Network amb el XIV Seek
and Solve Meeting volem donar visibilitat als projectes i a les iniciatives seleccionades pel comitè
d'avaluació, per rebre el distintiu IP22 @.

Plantejament de la jornada:
10:00-10:05: Benvinguda a la Comissió de Innovació i Presentació del distintiu IP22@
10:05- 11:10: XIV Seek And Solve Innovation Meeting


10:05: Barcelona Activa- IT Academy.
Creació d’un programa de formació publicoprivada basat en la transformació dels perfils
digitals.



10:10: Beabloo- Interaction Care.
Integració de diverses tecnologies per a la reactivació del sector retail.



10:15: Bosch- Sensors de Visió Artificial .
Suport en el desenvolupament del districte 22@ i per a la creació d’una solució tecnològica
de visió artificial per a la recuperació del turisme.



10:20: Dribia- Decode.
Explotació i ús de dades, així com la democratització de les dades obertes.



10:25: Fundació IRES- Ecosistema Social.
Creació i adaptació d’un nou model metodològic per donar una resposta integral a les
necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat.



10:30: KIM- Odeon.
Creació del Catalonia Open Data Hub per apostar per l’ús i l’explotació de dades obertes
per empreses.



10:35: Leitat- Leitat_RespiraX.
Impacte generat a través de la solució desenvolupada i la capacitat de reacció i innovació
durant el COVID-19.

Impulsat per l’Associació 22@Network i la Comissió d’Innovació:
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10:40: Suara Cooperativa- SuaraLab.
Creació d’un laboratori d’innovació que fomenta la intraempreneduria i la col·laboració
amb startups per donar resposta als reptes socials.



10:45: UAP- Urban Air Purifier.
Desenvolupament d’una solució tecnològica per a la purificació de l’aire al districte 22@ i
a Barcelona.



10:50: Valkiria- Institute for future.
Creació d’una infraestructura basada en Intel·ligència Colectiva i enfocada al futur del
treball i a la transformació del talent, a través d’experiències immersives.

11:10-11.25h. Tron de preguntes obertes
11.25h. Tancament de la Comissió d’Innovació

LINK REGISTRE
https://www.22network.net/esdeveniments/comissio-innovacio/
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