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Del 22 al 22 de desembre de 2022

Acte de lliurament del II Premi Santander
Alumni UdL a l'Emprenedoria i l'Ocupació

Informació de l'esdeveniment

Lloc:
Saló Víctor Siurana

Adreça:
Edifici del Rectorat de la UdL [ /sites/Alumni/ca/localitzacio/ ]

Plaça Víctor Siurana,  1

25003 Lleida

Organitza:
Alumni UdL

Contacte:
 973702356Telèfon:

 alumni@udl.catEmail:

Web:
2n Premi Santander Alumni UdL a l'Emprenedoria i l'Ocupació - Any 2022 [ 
/sites/Alumni/ca/comunitat/premi-santander-emprenedoria-ocupacio/ ]

Inici:
 |  22 de de desembre de 2022 18:30

Finalització:
 |  22 de de desembre de 2022 19:30
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A q u e s t a  s e g o n a  e d i c i ó  d e l  P r e m i  [  
/sites/Alumni/ca/comunitat/premi-santander-emprenedoria-ocupacio/2n_premisantanderalumniudl_2022/
 vol incentivar i reconèixer els antics alumnes de la UdL que hagin generat idees innovadores i]

hagin implantat processos de millora a l’empresa, per poder afrontar amb èxit els reptes generats
pels canvis accelerats en un mercat global molt competitiu i garantir-ne la seua continuïtat.

Aquest premi expressa el compromís d’Alumni UdL per enfortir els lligams entre els antics
alumnes i la UdL i per promoure els estudis i la recerca de la nostra universitat.

 

2. OBJECTIUS

El Premi Santander   - Alumni UdL a l’Emprenedoria i l’Ocupació té els objectius generals
següents:

Fomentar la creativitat i l’esperit emprenedor entre els titulats de la UdL.
Impulsar la innovació, la interdisciplinarietat i la transversalitat.
Afavorir la creació d’empreses i llocs de treball qualificats.
Fomentar la responsabilitat social corporativa i la presència dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides en les idees de negoci i
projectes empresarials.
Promoure un ecosistema emprenedor format per titulats de la Universitat de Lleida per a la
creació d’ocupació, la generació de coneixement i la responsabilitat social. La recerca i la
innovació han de ser un pilar bàsic de l’empresa, de les empreses derivades ( ) i despin-offs
les empreses emergents ( ).start-ups
Contribuir al creixement i la consolidació d’empreses creades per titulats de la UdL. 
Retornar a la Universitat de Lleida el coneixement que han adquirit els titulats durant la
seua formació i la carrera professional.
Enfortir els lligams entre la universitat i les empreses.

 

El 2n Premi Santander Alumni UdL a l’Emprenedoria i l’Ocupació té els objectius específics
següents¸ d’acord amb el programa Horizon  Europe 2021-2027 de la UE:

Incentivar la transició energètica amb l’ús d’energia neta i l’estalvi energètic.
Incentivar la bioeconomia, l’economia circular i la protecció de la biodiversitat.
Incentivar la implantació de tecnologies digitals i conscienciar de la importància de les eines
de ciberseguretat per protegir l’empresa i els drets de la ciutadania.
Millorar i protegir la salut i el benestar de les persones a partir del coneixement i el
desenvolupament de solucions innovadores.
Salvaguardar el patrimoni cultural i promoure la creativitat i les transformacions
socioeconòmiques que contribueixin a la inclusió i el creixement.
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