PROGRAMA

GR pime
Desembre 2015

Amb la col.laboració

Context de la situació actual

Conjuntura econòmica prevista que mostra signes de recuperació en gran part de les
activitats econòmiques
S’identifiquen oportunitats en l’entorn que les PIME han d’aprofitar

La realitat de moltes PIME:

• Forta caiguda dels seus ingressos i sobre endeutament que limita el seu creixement
• Han desplaçat molts dels seus recursos a resoldre problemes de curt termini
• La seva supervivència i èxit dependrà:
 Professionalització. Capacitat per enfortir la seva estructura i organització interna
 Focalització. Alinear els recursos focalitzats en els nous avantatges competitius
Preparar-se per afrontar els nous reptes
Innovació i Internacionalització

Programa GR pime
A qui va adreçat?
PIME amb caigudes o estancament de facturació en els últims anys, però que disposen d’un
bon producte (servei) i/o bones capacitats operatives i/o ...

 El model de negoci s’ha tornat obsolet davant els ràpids canvis que s’estan produint al mercat.
 Orientació a producte vs mercat.
 Processos de treball ineficients que incideixen directament en els costos, qualitat i servei ofert
als clients.
 Visió a curt termini, que no permet identificar les oportunitats i amenaces del mercat.
 Presa de decisions basades en el curt termini.
 Relleu generacional mal resolt o no iniciat, que afecta a la gestió empresarial.

Programa GR pime
Quines necessitats cobrim?
Suport a PIME que necessiten desenvolupar les seves capacitats per professionalitzar algunes de
les seves àrees funcionals que limiten el seu creixement i/o focalitzar-se, amb la finalitat de millorar
la seva facturació i els marges operatius, i endreçar-se abans d’iniciar un procés de creixement
sostingut via innovació i internacionalització:
Professionalització:


Implantar un pla econòmic-financer que permeti eliminar les tensions de tresoreria i planificar
els recursos empresarials a curt i mig termini.



Implantar un pla de màrqueting-comercial amb una clara orientació a mercat, atacant aquells
segments de mercat més rendibles.



Implantar un sistema de millora continua que optimitzi els processos, eliminant els
malbarataments i millorant l’eficiència operativa.



Suport a l’organització en el procés de relleu generacional.

Focalització:


Alinear tots els elements claus de l’empresa amb una proposta de valor diferencial i orientada a
mercat, desenvolupant un MdN sostenible a nivell local i escalable a nivell internacional.



Implantar un quadre de comandaments que ajudi a la presa de decisions.

Programa GR pime
Col·laboració amb entitats del Territori
Aquest any, s’iniciarà el programa amb GLOBALleida i Diputació de Tarragona que sumaran
recursos al programa i que donaran suport i impuls al seu desplegament.

Objectius
El programa desitja arribar a 30
empreses entre les províncies de
Lleida i Tarragona.

Lleida

Girona

Barcelona
Tarragona

Crear aliances amb
GLOBALleida i
Diputació de Tarragona.
Les entitats són un referent al
Territori en creixement
empresarial, i coneixedors de la
realitat de la PIME.
Col·laborar/ treballar
conjuntament per fer créixer el teixit
empresarial català a tot el territori.

Programa GR pime
Quin paper té l’entitat col·laboradora?
• Selecció i incorporació d’un coordinador/a de l’entitat col·laboradora
• Difusió i captació d’empreses del territori per participar al programa, d’acord als requeriments
• Avaluar les sol·licituds rebudes que compleixin els requisits establerts
• Escollir i establir la relació amb els assessors del territori que compleixin els requisits de la
BBDD d’ACCIÓ
• Organitzar i dinamitzar els tallers col·lectius i les sessions de tancament organitzades al
territori, això comporta buscar el ponent
• Identificar i proposar empreses del territori que puguin formar part del Consell Assessor
• Fer el seguiment del projecte i realitzar el pagament a les PIME que participin al programa (un
cop justifiquin el projecte desenvolupat)

Programa GR pime
Quins instruments oferim? (1/2)
Suport intensiu al costat de l’empresa - networking continu - assessorament orientat a resultats


Acompanyament intensiu i individualitzat per cada empresa participant:
 Guia i acompanyament individualitzat del coordinador de l’entitat col·laboradora
 Seguiment i orientació del projecte per un consultor de l’Àrea de creixement empresarial
d’ACCIÓ
 Consultoria personalitzada (in-company) per un assessor sènior i del territori
 Assessorament estratègic per un consell assessor integrat per 2 empresaris de PIME
consolidades (industrials / serveis), el coordinador i el consultor d’ACCIÓ



Sessions col·lectives amb un format dinàmic que vol fomentar el networking i l’intercanvi de
coneixement i experiències entre les empreses participants:
3 blocs temàtics + 1 sessió de diagnosi + 1 sessió de tancament:
 Incrementar la facturació, per captar nous clients vs fidelitzar els existents
 Optimitzar els processos per consolidar l’organització
 Estructurar financerament l’empresa per endreçar-la i preparar-la pel creixement

Programa GR pime
Quins instruments oferim? (2/2)


Serveis de valor afegit que ofereix ACCIÓ, integrat per:
 Taller individual de model de negoci
 Taller individual d’eines de management (corba de valor, el viatge del client,...)
 Diagnosi digital
 Assessorament en el camí cap a la innovació, la internacionalització i la cooperació
empresarial

Programa GR pime
Quina metodologia seguirem?
4 mesos

Increment
facturació

SESSIÓ
COL·LECTIVA

Tallers implantació eines
management
CORBA DE VALOR, CUSTOMER JOURNEY,
POSICIONAMENT SEO/SEM, ...

PRESENTACIÓ
DEL
PROJECTE

Gestió
financera

APENDRE FENT
- LEARNING BY DOING -

SEGUIMENT

FULL DE RUTA

Optimitzar
processos

TANCAMENT

Cooperació
empresarial

TALLER

EXECUCIÓ

Reunions Consell Assessor

Selecció
assessor expert

MODEL DE
NEGOCI

SESSIONS
COL·LECTIVES

Diagnosi empresarial

TALLER
INDIVIDUAL

DEFINICIÓ

Innovació

INICI DEL PROJECTE

Internacional

2 mesos

Programa GR pime
2 mesos
INICI DEL PROJECTE

TALLER
INDIVIDUAL

SESSIONS
COL·LECTIVES

Fase inicial del programa amb una durada de dos mesos

Taller Individual: Anàlisi del model de negoci actual de l’empresa mitjançant la
metodologia Canvas d’Alexander Osterwalder.
- Model de negoci (4h) : Coordinador o Consultor Acció
Gerent + Equip directiu de l’empresa

TALLER

Optimitzar
processos

Increment
facturació

Gestió
financera

Diagnosi empresarial

MODEL
DE NEGOCI

Sessions col·lectives: Networking i intercanvi de coneixements i experiències
entre les empreses participants gestionat a través de les entitats col·laboradores
i els consultors d’acció. (20h)
- Increment facturació (5h) : Assessor expert màrqueting i vendes
Coordinador o Consultor Acció
Gerents + Equips directius
- Optimitzar processos (5h) : Assessor expert operacions
Coordinador o Consultor Acció
Gerents + Equips directius
‐ Gestió financera (5h) :
Assessor expert finances i control gestió
Coordinador o Consultor Acció
Gerents + Equips directius
‐ Diagnosi empresarial (5h) : Coordinador o Consultor Acció
Gerents + Equips directius

Programa GR pime
4 mesos
DEFINICIÓ

EXECUCIÓ

Fase individual del programa amb una durada de quatre mesos

Reunions Consell Assessor

Selecció assessor expert: Escollit per l’empresa a través de la
base de dades d’Acció, que donarà suport al projecte.
‐ BBDD ACCIÓ : Gerent + Equip directiu empresa

Selecció
assessor expert

Guia i a acompanyament: Procés d’implementació del projecte.

Tallers implantació eines
management
+
CORBA DE VALOR, CUSTOMER JOURNEY,
POSICIONAMENT SEO/SEM, ...

‐ Projecte individual (100h) : Assessor expert
Gerent + Empresa
Coordinador o Consultor ACCIÓ

Reunions consell assessor: Assessorament i recomanacions
per contrastar visions i decisions estratègiques a l’empresa.

‐ Reunions consell (4h) :

Consell Assessor
Gerent + Equip directiu
Coordinador o Consultor ACCIÓ

Tallers implantació eines management: Desenvolupar eines de
management adaptades a les necessitats de l’empresa.
‐ Implantació eines (4h) :

Coordinador o Consultor ACCIÓ
Gerent + Empresa

Programa GR pime
TANCAMENT
Fase final del programa amb una durada de 8 hores

Innovació

SESSIÓ
COL·LECTIVA

Sessió col·lectiva de tancament: Presentació dels projectes desenvolupats amb
la finalitat d’intercanviar coneixement i experiències entre els participants a la
sessió.

Cooperació
empresarial

FULL DE RUTA

PRESENTACIÓ
DEL PROJECTE

Internacional

‐ Sessió tancament (5h) :

Gerent + Empresa
Coordinador o Consultor ACCIÓ

Full de ruta: Assessorament individualitzat cap a possibles projectes d’
Internacionalització / Innovació / Cooperació Empresarial
‐ Seguiment (3h) :

Consultor ACCIÓ
Gerent

* Tot el programa està emmarcat sota el mètode d’aprenentatge learning by doing,
aprendre fent, on l’ús de l’experiència s’utilitza com a referència.

Programa GR pime
Puc optar-hi?

PIME amb establiment a Catalunya amb potencial d’innovar i internacionalitzar-se,
que pertany a un dels 7 àmbits definits a l’estratègia industrial i que:





Faci més de 5 anys de la seva constitució
Facturi un mínim de 500.000€ en el darrer exercici tancat.
Amb un equip directiu compromès en l’execució del projecte
Amb disponibilitat de recursos humans i econòmics

