Programa SMATH: Atmosferes intel·ligents i Creative Nests. Un procés de
cocreació entre agents culturals, creatius i empreses per impulsar nous projectes
empresarial que dinamitzin el teixit cultural de la ciutat
SMATH és un programa pilot que donarà suport a projectes emergents promoguts per professionals, entitats i
empreses locals del sector artístic, cultural i creatiu (SCC) que contribueixin des d’aquests àmbits al
desenvolupament econòmic de la ciutat. Els projectes comptaran amb acompanyament estructurat en tres fases:
2. Cocreació de projectes

1. Emprenedoria Creativa

(setembre 2019 – novembre 2019)

•
•

Sessions de cocreació destinades a promoure la
generació de projectes: de la idea a la hibridació
d’àmbits, llenguatges i sectors.
Working labs pel desenvolupament de conceptes i
visites d’estudi a entitats, agents i empreses
d’interès

L’objectiu és la definició de 10 projectes híbrids que
passaran a la següent fase del programa.
Entitat dinamitzadora: ICUB

(desembre 2019 - febrer 2020)

Sessions de mentoria i en emprenedoria
creativa(seminaris grupals i mentoria personalitzada)
per 10 projectes que hauran passat la primera fase, amb
la finalitat de generar un pla de viabilitat dels projectes.
• model de sostenibilitat/negoci
• recursos finançament/vendes
• crowdfunding i crowdsourcing
• digitalització i xarxes socials
• comunicació
Entitat dinamitzadora: Barcelona Activa

3. Sostenibilitat i internacionalització
(febrer 2020 – juny 2020)
Acompanyament dels 10 projectes en la recerca de finançament i
suport per la seva visibilització tant local com internacional a través
dels col·laboradors del programa:
Aquesta fase té els objectius següents:
1.Preparar els projectes per ser presentats davant inversors o altres
finançadors i acompanyar-los en el procés de cerca de finançament.
2.Impulsar les oportunitats de visibilitat local i internacional en actes
específics i grans fires.
Entitat dinamitzadora: Barcelona Activa
Quins agents poden participar?
Empreses, professionals i entitats del sector cultural, artístic i creatiu.
Inscripcions: brunella.mariani@barcelonactiva.cat
SMATH és un projecte finançat pel programa europeu INTERREG-MED, i agrupa deu entitats dels àmbits de la innovació, la promoció de la cultura i
la recerca de sis països de la regió euromediterrània.
La noció “Atmosferes intel·ligents” es refereix a la col·laboració i l’intercanvi entre agents culturals, creatius i empreses que fomentin la generació
de propostes culturals innovadores i oportunitats de negoci.

Col·laboradors locals del programa

