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L’EMPRENEDORIA A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

UVemprén és la proposta, impulsada pel Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de
la Universitat de València, per contribuir a construir una universitat compromesa amb el
desenvolupament professional del seu estudiantat i amb el progrés de la societat. Per a
aconseguir aquesta finalitat planteja establir un model de campus emprenedor amb
l’objectiu d’oferir a l’estudiantat itineraris formatius complementaris que els permeten
acreditar competències, optar per l’emprenedoria de manera voluntària i paral·lela amb el
desenvolupament de les seues carreres i construir, així, un projecte de vida personal i
professional. Per a construir-lo pren com a referència els objectius següents:
1. Impulsar els serveis institucionals d’emprenedoria universitària per a generar una
oferta formativa complementària, de serveis, espais i recursos de qualitat.
2. Desenvolupar convocatòries públiques i esdeveniments periòdics que encoratgen
entre l’estudiantat l’emprenedoria de base cientificotecnològica i la innovació social a
fi de donar suport a programes formatius i iniciatives innovadores capaces de generar
solucions per als desafiaments dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
3. Donar suport a la qualitat de l’oferta formativa reglada i aprofitar-la per a fomentar una
cultura emprenedora que contribuïsca al desenvolupament professional del seu
estudiantat i que ajude a validar idees i projectes innovadors que contribuïsquen a
generar, des del coneixement, major productivitat i ocupabilitat en el nostre teixit
productiu i territorial.
4. Especialitzar l’oferta formativa complementària mitjançant la promoció d’iniciatives
que permeten atraure i capacitar talent en emprenedoria en titulacions de ciències de
la salut i STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics); prioritzar, de
manera transversal, programes d’innovació acadèmica i de formació en
intraemprenedoria o emprenedoria corporativa, emprenedoria inclusiva, femenina,
rural, en economia circular i del bé comú, en educació i en art i humanitats.

Il·lustració 1: Model de campus UVemprén

2

LÍNIES ESTRATÈGIQUES D’ACTUACIÓ
-6-

Les línies d’actuació estratègica per a desenvolupar aquestes polítiques són tres:

(L1) Impulsar el valor públic de la formació en emprenedoria i desenvolupar una
cartera de serveis institucionals de qualitat
Objectiu: millorar l’impacte social de les activitats mitjançant una oferta de serveis
institucionals que permeta validar idees, projectes innovadors i acreditar la formació
complementària en competències emprenedores per a contribuir al desenvolupament
professional i a la millora de l’ocupabilitat de l’estudiantat.
Assoliments que s’han d’obtenir:
-

-

Una programació pluriennal de convocatòries públiques d’emprenedoria i
intraemprenedoria i un sistema de qualitat i de seguiment que permeta validar i
accelerar prèviament projectes de l’estudiantat facilitant espais de treball i serveis
institucionals de suport.
Un certificat de competències emprenedores adaptat al Marc Europeu de Competències
d’Emprenedoria (EntreComp).
Captar talent i fomentar la cultura d’emprenedoria, integrar els ODS en els processos
interns i en les iniciatives d’UVemprén mitjançant el desenvolupament d’eines ad hoc.

(L2) Promoure nous programes d’innovació acadèmica i contribuir a desenvolupar

els projectes d’emprenedoria de l’estudiantat per afavorir la col·laboració entre la
comunitat universitària i la societat.

Objectiu: La finalitat és proporcionar orientació institucional a totes les iniciatives del campus
en matèria d’emprenedoria i alinear objectius per tal d’optimitzar i atraure nous recursos.
Assoliments a aconseguir:
-

-

Donar suport a projectes formatius i d’innovació docent de qualsevol àrea de
coneixement que afavorisquen l’especialització del campus en emprenedoria.
Generar un hub de persones i de projectes emprenedors de la Universitat de València
(UVemprén Club) i un punt d’assessorament acadèmic per a canalitzar les necessitats
en matèria de formació en emprenedoria de l’estudiantat.
Impusar un laboratori per a analitzar el model d’emprenedoria universitària i els
resultats del pla director UVemprén.
Atraure recursos per a desenvolupar la capacitat del campus en emprenedoria de base
científic tecnològic i la innovació social, donant suport a programes formatius i
iniciatives innovadores capaces de generar solucions per als desafiaments dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

(L3) Visibilitzar el model de campus UVemprén
Objectiu: Donar a conèixer el model de campus UVemprén, desenvolupar una comunitat de
persones emprenedores vinculada a la Universitat de València i promoure relacions i
aliances de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional i amb altres elements del
sistema d’innovació.
Assoliments que s’han d’aconseguir:
-

Dissenyar un mapa d’aliances i actors clau.
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-

-

-

3
3.1

Donar suport tècnic al consell de direcció per al desenvolupament de les polítiques
institucionals d’emprenedoria i per a la gestió dels convenis de col·laboració
institucionals en la matèria.
Participar activament en les activitats coordinades en les quals es plantege la
col·laboració de la Universitat i promoure activitats conjuntes per a visibilitzar la
implicació de la institució amb el seu entorn productiu i territorial per a millorar l’impacte
i qualitat de les iniciatives.
Desenvolupar, a partir d’una comunitat de persones emprenedores i un alumni dels
programes d’emprenedoria, un banc d’idees, i realitzar esdeveniments periòdics per a
visibilitzar el talent universiari.

UVEMPRÉN: UNITAT TÈCNICA DE COORDINACIÓ I PROGRAMES
FORMATIUS
Unitat tècnica de coordinació del pla director

La Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén) és una estructura tècnica
adminstrativa especialitzada en planificació i gestió d’experiència universitària (formació
complementària i gestió d’esdeveniments, espais i serveis dirigits a l’estudiantat, etc.) que
dona suport al vicerectorat amb competències delegades en matèria d’emprenedoria en el
desplegament de les línies d’actuació d’aquest pla director.
La seua missió és desplegar les polítiques de la Universitat de València en matèria
d’emprenedoria universitària i desenvolupar una oferta formativa complementària que
permeta capacitar l’estudiantat en emprenedoria i ajudar a validar idees i projectes
d’importància social que contribuïsquen al seu desenvolupament professional. També dona
suport al professorat interessat a promoure nous projectes d’innovació docent en la matèria.
Tot açò es duu a terme integrant els ODS en els seus processos interns i externs i oferint
serveis, espais de treball, assessorament acadèmic i professional, esdeveniments periòdics
i recursos de qualitat, mitjançant una marca atractiva i socialment responsable.
El quadre següent mostra l’evolució de la plantilla de PAS que té assignada UVemprén per a
gestionar aquesta oferta:
Evolució de la plantilla de PAS assignada a UVemprén
PLACES DE PLANTILLA (RLT)
Responsable secció AE A1 24 48
Tècnic superior AE A1 20 42
Administratiu AG C1 16 23
Total plantilla RLT

2018
1
1
0
2

2019
1
1
0
2

2020
1
Vacant
1
3

2021
1
Vacant
1
3

PLANTILLA TEMPORAL
Tècnic mitjà AG A2 20 35
Administratiu AG C1 16 23
Total plantilla temporal

2018
1
2
2

2019
5
2
7

2020
5
3
8

2021
6
3
9

2018

2019

2020

2021

Ocupació
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% Places de plantilla
% Temporalitat
Total plantilla ocupacional

3.2

50% (2)
50% (2)
4

23% (2)
77% (7)
9

20% (2)
80% (8)
10

18%(2)
82%(9)
11

Programes formatius UVemprén

En en el context d’aquest pla director s’estan desplegant un conjunt d’iniciatives que
denominem «programes UVemprén», amb els quals es persegueix generar serveis específics
i una oferta formativa, complementària i transversal, en matèria d’emprenedoria.
Els programes UVemprén tenen com a finalitat fer possible una oferta de formació de qualitat
en emprenedoria que, a l’efecte d’aquest document, definirem seguint el Marc Europeu de
Competències d’Emprenedoria (EntreComp) com:
«L’emprenedoria és quan actues sobre oportunitats i idees i les transformes en valor
per als altres. El valor que es crea pot ser financer, cultural o social». Definició
proposada per la Fundació Danesa per a l’Emprenedoria i l’Empresa Jove.
UVemprén ha establert un model d’aprenentatge basat en l’adquisició, desenvolupament i
avaluació de coneixements, capacitats i habilitats emprenedores al llarg d’un patró de
progressió de 4 nivells que persegueix formar l’estudiantat en una competència clau que
denominem «coneixements i habilitats professionals per a l’emprenedoria» en la qual
s’agrupen tres àrees de competència: «idees i oportunitats», «recursos» i «passar a l’acció»
previstes en el marc europeu EntreComp i que apunten al fet que «la creació de valor
emprenedor i l’aprenentatge empresarial poden tenir lloc en qualsevol àmbit de la vida,
inclosa la societat civil, les comunitats, el treball juvenil, les empreses emergents i les
organitzacions existents, com les corporacions, les organitzacions no governamentals o les
administracions públiques”.
Aquesta competència és transversal a qualsevol titulació de la Universitat de València i
implica adquirir les habilitats, coneixements i valors necessaris per a convertir les idees en
valor actes, com ara, per exemple, la creativitat, la intel·ligència emocional i les capacitats
per a treballar en equip, assumir riscos de manera responsable i planificar i gestionar
projectes innovadors. Entenem que la creació de valor emprenedor i l’aprenentatge
empresarial són igualment rellevants perquè un estudiant puga progressar en la seua
carrera professional, donar suport al desenvolupament d’un projecte d’innovació social o
comunitari o establir una nova empresa en el nostre entorn territorial.
Podran accedir a aquesta oferta, tant l’estudiantat, mentre cursa els seus estudis de grau,
màster o doctorat, com les persones diplomades interessades a continuar desenvolupant
els seus projectes d’innovació a través dels programes que contemplen aquesta possibilitat.
També s’han tingut en compte activitats específiques per a complementar la formació del
personal docent i investigador, del personal tècnic i de professionals, per a exercir funcions
de tutoria o mentoria de projectes d’innovació.
L’oferta de programes d’UVemprén s’agrupen en quatre etapes que tenen en compte, també,
la formació a rebre per l’estudiantat i el professorat i la maduresa de la idea o del projecte
d’innovació.
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[Etapa 1.] MOTIVAR. D’una banda, es pretén motivar i estimular la creativitat de l’alumnat,
coordinar el desenvolupament d’idees en equip i promoure esdeveniments i
activitats per a crear una cultura emprenedora entre el PDI i l’estudiantat.
[Etapa 2.] IDEAR. Formació orientada a generar idees, desenvolupar equips i projectes
d’innovació i familiaritzar l’estudiantat amb algunes metodologies que han
demostrat la seua utilitat a l’hora de desnvolupar productes i serveis innovadors
sense importar el tipus de sector.
[Etapa 3.] VALIDAR PROJECTES. Validar i preaccelerar projectes d’innovació, proporcionant
la possibilitat d’interactuar amb altres entitats i empreses de caràcter local,
nacional o internacional. Alguns d’aquests programes posaran a disposició de les
persones emprenedores la possibilitat de realitzar pràctiques internacionals per
a preaccelerar el seu projecte d’innovació.
[Etapa 4.] ACCELERAR PROJECTES. Accelerar i incubar projectes emprenedors posant a la
disposició de les persones emprenedores els serveis i instal·lacions adequades.
La relació de programes UVemprén vigents durant el desplegament d’aquest pla director i la
seua vinculació amb cadascuna d’aquestes etapes es pot consultar en aquest enllaç:
https://links.uv.es/uvempren/programas
L’apartat següent detalla la relació entre els processos i programes que gestiona UVemprén
per a posar a disposició de l’estudiantat itineraris de formació complementària en
competències tranversales orientats a la creació d’empreses i a la posada en marxa de
projectes d’importància social.

4

PROCESSOS GESTIONATS

Per a cada línia d’actuació (L), s’estableixen uns processos generals (P) que inclouen els
programes i activitats de gestió que es desenvolupen en la unitat.

(L1) Impulsar el valor públic de la formació en emprenedoria i desenvolupar una
cartera de serveis institucionals de qualitat
P1. FORMACIÓ EN EMPRENEDORIA
Gestió d’itineraris de formació complementària perquè l’estudiantat afija competències
tranversals en emprenedoria i metodologia Àgil i per a qui s’estableixen els programes
formatius següents:
1. Programa UVemprén campus. Convocatòries de beques Santander per a cursar
activitats formatives del nivell inicial: 13 activitats formatives en 2022 d’entre 5 i 10
hores de duració per a l’estudiant i convocatòries de beques Santander per a
persones graduades en titulacions STEM per a cursar itineraris de formació
complementària en competències tranversals d’emprenedoria en nivell expert: títol
propi de la UV d’Expert en Startup Management.
2. ARTemprén. Convocatòries d’ajudes per a generar idees, desenvolupar equips i
projectes creatius i innovadors en l’àmbit de l’art contemporani i del patrimoni
cultural entre l’estudiantat de la Universitat de València.
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3. Smart Mobility Challengue FORD FUND. Convocatòria d’ajudes per a generar idees,
desenvolupar equips i projectes creatius i innovadors en l’àmbit de la mobilitat
intel·ligent i sostenible entre l’estudiantat de la Universitat de València.
4. Programa Explorer.
5. Posa en marxa la teua idea. Convocatòria d’ajudes per a generar idees,
desenvolupar equips i projectes creatius i innovadors en l’àmbit de l’emprenedoria
inclusiva.
P2. FORMACIÓ EN INTRAEMPRENEDORIA
Gestió d’itineraris de formació complementària perquè l’estudiantat afija competències
tranversales en intraemprenedoria, aprenga a identificar oportunitats de millora en una
organització pública o privada i propose solucions a reptes reals.
6. Programa Gennera: programa formatiu de 20 hores d’intraemprenedoria en el sector
privat.
7. Programa valor públic: programa formatiu d’intraemprenedoria en el sector públic.
8. Beques de l’Escola Valenciana d’Innovació LABORA – UV: programa formatiu
d’innovació pública que permet realitzar beques de 4 mesos de duració en centres
de formació LABORA per a impulsar projectes d’innovació en matèria de formació
professional per a l’ocupació.
P3. PRÀCTIQUES
Gestió d’itineraris de formació complementària dirigits a l’estudiantat que té un projecte o
idea de negoci i als quals s’afig una estada en pràctiques perquè l’estudiantat «aprenga
fent».
9. UVemprén rural: programa de pràctiques d’emprenedoria rural.
10. University Júnior International Entrepreneurs (UJIE): programa de pràctiques
d’emprenedoria internacionals o interregionals.
11. Programa valor públic (pràctiques curriculars d’intraemprenedoria en el sector
públic).
12. Practiques en esdeveniments d’emprenedoria: en 2021 s’han ofertat 50 pràctiques
per a participar en el València Digital Summit.
P4. CERTIFICAT DE COMPETÈNCIES EN EMPRENEDORIA
Sistema d’acreditació per a l’estudiant de l’oferta complementària en emprenedoria.
13. Gestió de convocatòries i de certificats.
P5. GESTIÓ ECONÒMICA
14. Gestió econòmica del servei.
15. Gestió i justificació de la subvenció institucional de la Conselleria d’Economia
Sostenible per al Campus emprenedor innovador 5UCV.
16. Gestió i justificació de la subvenció institucional del Banc de Santander en matèria
d’emprenedoria.
17. Gestió i justificació de la subvenció institucional de la Diputació de València en
matèria d’emprenedoria.
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18. Gestió i justificació de la subvenció institucional de l’Ajuntament de València en
matèria de joventut que depén del vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius.
P6. GESTIÓ DE LA UNITAT
19. Gestió de personal.
20. Atenció al públic: videotrucades, atenció telefònica i correu electrònic.
21. Elaboració de notícies i notes de premsa.
22. Gestió de la web i de relacions socials.
23. Digitalitzar programes i serveis.
24. Sistema d’enquestes.
25. Sistema d’indicadors.

(L2) Promoure nous programes d’innovació acadèmica i contribuir a desenvolupar
els projectes d’emprenedoria de l’estudiantat per tal d’afavorir la col·laboració entre
la comunitat universitària i la societat.
P7. INNOVACIÓ DOCENT
Projectes pluriennals d’innovació docent especialitzats en emprenedoria dirigits a PDI de
qualsevol àrea de coneixement.
26. Convocatòria d’ajudes d’innovació docent UVemprén Aprén.
27. Programes formatius en col·laboració amb l’SFPIE.
28. Gestió de projectes d’innovació docent.
P8. CAPTACIÓ DE RECURSOS EXTERNS
Facilitar al PDI de qualsevol àrea de coneixement la possibilitat de crear «aules
d’emprenedoria institucionals» per a possibilitar la captació de recursos externs que facen
possible activar línies d’actuació en emprenedoria prioritàries: emprenedoria sostenible,
inclusiva, femenina, etc…
29. Programa UVemprén aules: Convenis de col·laboració per a crear aules
d’emprenedoria institucionals amb entitats públiques o privades. Gestió, seguiment
i justificació dels convenis de col·laboració.
P9. DONAR SUPORT ALS PROJECTES EMPRENEDORS DE L’ESTUDIANTAT
Contribuir a la creació de noves empreses i faclitar l’inici efectiu de la seua activitat i el seu
desenvolupament, mitjançant la prestació de serveis d’informació, assessorament
acadèmic, mentoria i suport tècnic en la definició de les seues iniciatives empresarials i
durant els primers mesos d’activitat.
30. Punt d’assessorament acadèmic UVemprén (PAE).
31. UVemprén Startup (Mentoring): programa de mentoria.
32. UVemprén Startup (Connecta): creació d’equips multidisciplinaris i networking.
33. UVemprén Startup: gestió d’espais per a incubar projectes d’estudiants.
34. UVemprén Startup (premis): reconeixement de la qualitat dels projectes de
l’estudiantat en diverses categories.
35. Premis Startup 5UCV (premis): premis als millors projectes emprenedors de les 5
universitats públiques valencianes.
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(L3) Visibilitzar el model de campus UVemprén
P10. ACTIVITATS DE DISSEMINACIÓ I COORDINACIÓ INSTITUCIONAL
36. Setmana de l’Emprenedoria de la Universitat de València: Organització d’un
esdeveniment institucional per a visibilitzar les activitats i projectes emprenedors
desenvolupats per la comunitat universitària durant el curs.
37. Participar activament en les activitats coordinades en les quals es plantege la
col·laboració de la Universitat i promoure activitats conjuntes amb els centres i amb
altres entitats per a visibilitzar la implicació de la institució amb el seu entorn
productiu i territorial per tal de millorar l’impacte i qualitat de les iniciatives.
38. Comunitat UVemprén: banc públic de talent emprenedor (estudiantat), idees i
empreses d’estudiants generades amb el suport d’UVemprén.

5

SEGUIMENT DEL PLA DIRECTOR

En aquest apartat es relaciona la proposta inicial d’indicadors previstos per al seguiment del
pla en funció del grau de consecució de la missió plantejada, a través dels assoliments
previstos i aconseguits per a l’objectiu de cada línia d’actuació i els indicadors de segument
dels processos de gestió i programes formatius plantejats en aquest document.

(L1) Impulsar el valor públic de la formació en emprenedoria, desenvolupar una
cartera de serveis institucionals de qualitat
Objectiu: millorar l’impacte social de les activitats mitjançant una oferta de serveis
institucionals que permeta validar idees, projectes innovadors i acreditar la formació
complementària en competències emprenedores per a contribuir al desenvolupament
professional i a la millora de l’ocupabilitat de l’estudiantat.
Assoliments que s’han d’aconseguir en L1:

1
2
3
4
5

1

Assoliments
Disposar de programació pluriennal de
convocatòries públiques d’emprenedoria i
intraemprenedoria.
Disposar d’un sistema de qualitat i de
seguiment dels processos de la unitat.
Facilitar espais de treball i serveis
institucionals de suport.
Un certificat de competències emprenedores
adaptat al Marc Europeu de Competències
d’Emprenedoria (EntreComp).
Facilitar espais de treball i serveis
institucionals de suport.

Meta

Estat 1

2021

Aconseguit

2022

Aconseguit

2022

Aconseguit

2023

En disseny

2022

Aconseguit

ESTAT: en disseny, en implantació, aconseguit.
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6

Assoliments
Integrar els ODS en els processos interns i
en les iniciatives d’UVemprén mitjançant el
desenvolupament d’eines ad hoc.

Meta

Estat 1

2023

En implantació

Indicadors de seguiment dels processos relacionats amb L1
P1. FORMACIÓ EN EMPRENEDORIA
1. Nombre de beques.
2. Nombre de projectes d’emprenedoria.
3. Nombre d’estudiants participants.
Indicadors
P1. FORMACIÓ
1. Beques
2. Projectes
3. Particpants

H

16

334

2019
M

18

492

T

2020
M

H

T

H

2021
M

T

34

168

208

376

365

303

826

419

716 1135

575

826 1401

44

85

668

164

P2. FORMACIÓ EN INTRAEMPRENEDORIA
4. Nombre d’estudiants formats en intraemprenedoria.
Indicadors
P2. INTRAEMPRENEDORIA
4. Estudiants formats

H

-

2019
M

T

2019
M

T

-

H

2020
M

T

H

2021
M

T

H

2020
M

T

H

2021
M

T

H

2020
M

H

2021
M

-

17

12

29

18

25

43

P3. PRÀCTIQUES
5. Nombre de pràctiques.
Indicadors
P3. PRÀCTIQUES
5. Pràctiques

H

1

1

2

11

15

26

32

44

76

P4. CERTIFICAT DE COMPETÈNCIES EN EMPRENEDORIA
6. Nombre de certificats.
7. Grau de satisfacció.
8. Hores de docència impartides.
Indicadors
P4. CERTIFICATS
6. Certificats
7. Satisfacció (pendent
d’incorporar)
8. Hores de docència

H

-

2019
M

-

-

-

100%

-

T

-

142

-

T

186

328

258

-

-

-

20 71%

29%

T

237

495

4,1

4,1

4,1

174 62%

38%

354

P5. GESTIÓ ECONÒMICA
9. Pressupost gestionat.
10. Percentatge d’execució.
Indicadors
P5. GESTIÓ ECONÒMICA
9. Pressupost
10. Execució (provisional)

T

2019
86.646 €
80%

T

2020
343.000 €
85%

T

2021
635.148 €
90%
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P6. GESTIÓ DE LA UNITAT
11. Nombre de PAS.
12. Nombre de novetats publicades en la web i recursos socials de la unitat.
13. Nombre de convocatòries tramitades i serveis disponibles.
Indicadors
P6. GESTIÓ DE LA UNITAT
11. Plantilla ocupacional
12. Comunicació
13. Convocatòries i serveis

2019
T

2020
T

9
427
3

10
1026
19

2021
T

11
1258
38

(L2) Promoure nous programes d’innovació acadèmica i contribuir a desenvolupar
els projectes d’emprenedoria de l’estudiantat mitjançant la col·laboració entre la
comunitat universitària i la societat
Objectiu: la finalitat és proporcionar orientació institucional a totes les iniciatives en matèria
d’emprenedoria del campus, alineant objectius, per a optimitzar i atraure nous recursos.
Assoliments a aconseguir en L2:
Assoliments
Donar suport a projectes d’innovació docent
de qualsevol àrea de coneixement que
7
afavorisca l’especialització del campus en
emprenedoria.
Generar un hub de persones i de projectes
8
emprenedors de la Universitat de València
(UVemprén Club).
Disposar d’un punt d’assessorament
acadèmic per a canalitzar les necessitats en
9
matèria de formació de l’estudiantat en
emprenedoria.
Impusar un laboratori per a analitzar el
10 model d’emprenedoria universitària i els
resultats del pla director UVemprén.
Atraure recursos per a desenvolupar la
11
capacitat del campus en emprenedoria.

Meta

Estat 2

2021

Aconseguit

2022

Aconseguit

2022

Aconseguit

2023

En disseny

2023

Aconseguit

Indicadors de seguiment dels processos relacionats amb L2
P7. INNOVACIÓ DOCENT
14. Nombre de projectes d’innovació gestionats.
15. Nombre d’iniciatives d’emprenedoria generades al campus.
Indicadors
P7. INNOVACIÓ DOCENT

2

2019
T

2020
T

2021
T

ESTAT: en disseny, en implantació, aconseguit.

- 15 -

Indicadors
14. Projectes vigents
15. Iniciatives

2019

2020

2
1

2021

6
3

6
5

P8. CAPTACIÓ DE RECURSOS EXTERNS
16. Nombre de convenis gestionats.
17. Import de recursos externs captats.
Indicadors
P8. RECURSOS EXTERNS
16. Convenis
17. Ingressos

2019
T

2020
T

3
40.000 €

2021
T

8
107.821 €

10
146.971 €

P9. DONAR SUPORT ALS PROJECTES EMPRENEDORS DE L’ESTUDIANTAT
18. Nombre de projectes emprenedors que reben assessorament acadèmic.
19. Nombre de projectes emprenedors mentorats.
20. Nombre d’empreses creades per estudiants i secundades per UVemprén.
21. Nombre de premis concedits.
Indicadors
P9. DONAR SUPORT A PROJECTES
18. Assessorament acadèmic
19. Mentoria
20. Empreses
21. Premis

H

1

2019
M

-

2

T

7
6
3

H

9
-

1
17

2020
M

16
-

1
13

T

29
9
2
30

H

20
-

2021
M

49
-

2

3

34

18

T

7
15
5
52
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(L3) Visibilitzar el model de campus UVemprén
Objectiu: donar a conèixer el model de campus UVemprén, desenvolupar una comunitat de
persones emprenedores vinculada a la Universitat de València i promoure relacions i
aliances de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional i amb altres elements del
sistema d’innovació.
Assoliments a aconseguir en L3:
Assoliments
12 Dissenyar un mapa d’aliances i actors clau

Meta
2022

Estat 3
En disseny

Donar suport tècnic al consell de direcció per
al desenvolupament de les polítiques
13 institucionals d’emprenedoria i per a la gestió
dels convenis de col·laboració institucionals
en la matèria.

2021

Aconseguit

Participar activament en les activitats
coordinades en les quals es plantege la
col·laboració de la Universitat i promoure
14
activitats conjuntes per a visibilitzar la
implicació de la institució amb el seu entorn
productiu i territorial.

2021

Aconseguit

Desenvolupar una comunitat de persones
emprenedores i un alumni dels programes
15 d’emprenedoria, un banc d’idees i realitzar
esdeveniments periòdics per a visibilitzar el
talent universiari.

2022

En execució

Indicadors de seguiment dels processos relacionats amb L3:
P10. ACTIVITATS DE FOMENT DE LA CULTURA EMPRENEDORA
22. Setmana de l’Emprenedoria de la Universitat de València.
23. Comuintat UVemprén.
Indicadors
P10. FOMENT
22. Setmana de l’emprenedoria
(inscripcions)
23. Comunitat UVemprén

6

3

2019
T

2020
T

2021
T

-

-

714

-

-

-

ÒRGANS DE PLANIFICACIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ

ESTAT: en disseny, en implantació, aconseguit.
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Aquest pla director i l’oferta pluriennal inicial que s’hi inclou estan coordinats pel Vicerectorat
d’Ocupació i Programes Formatius, que les gestiona a través de la Unitat d’Emprenedoria de
la Universitat de València [UVemprén].
El Vicerectorat estarà assessorat per una comissió acadèmica d’emprenedoria amb diverses
funcions, entre altres:
-

Assessorar els òrgans de govern en la formulació i seguiment de l’estratègia
d’emprenedoria universitària.

-

Aprovar la programació d’activitats a proposta del vicerectorat amb competències
delegades en emprenedoria universitària.

-

Realitzar el seguiment de les activitats acadèmiques i aprovar la memòria anual.
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