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 mStartupBarcelona és una iniciativa dissenyada per atraure programes d’acceleració de referència 

internacional i contribuir a l’enfortiment de l ‘ecosistema emprenedor de Barcelona.

mStartupBarcelona és un nou recurs per a la comunitat emprenedora del sector de les tecnologies 

mòbils, un punt de trobada de la comunitat emprenedora.

LA INICIATIVA 
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ON LES STARTUPS MOBILE 
NEIXEN I CREIXEN

ON EL TALENT TROBA 
OPORTUNITATS

ON LA INNOVACIÓ 
SUCCEEIX
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ELS PROMOTORS

Barcelona Activa com a entitat referent de suport a projectes emprenedors i dinamitzador de 

l’ecosistema de la ciutat.

Mobile World Capital com a organisme aglutinador i expert del sector de les tecnologies mòbils.

OBJECTIUS I VISIONS 
COMPARTIDES 

PROPOSTA AMB MÉS  
VALOR

ACTIVITATS 
COMPLEMENTARIES
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Promoure la creació i creixement d’empreses innovadores amb potencial de creixement en l’àmbit 

de les tecnologies mòbils.

Atraure empreses i talent internacional per a que desenvolupin la seva activitat emprenedora a la 

ciutat de Barcelona.

ELS OBJECTIUS

Proporcionar un nou espai a la ciutat, fent el moviment emprenedor mòbil més tangible i visible.

Contribuir amb el posicionament de Barcelona com el millor entorn per al creixement econòmic tot 

aprofitant la capitalitat del mòbil.

BARCELONA CIUTAT DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT, INNOVACIÓ I BENESTAR
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LES ACCIONS

Atracció de programes d’acceleració d’empreses de referència a Barcelona. 

Disseny agenda d’activitats entorn a  l’emprenedoria i la innovació.

Creació d’aliances amb altres iniciatives  locals i  internacionals de la mateixa  naturalesa.

3. BARCELONA STARTUP CITY

2. REFERENT COMUNITAT EMPRENEDORA

1. HUB D’ACCELERADORES
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1. HUB D’ACCELERADORES 

Característiques dels programes d’acceleració:

• Procés de selecció obert i altament competitiu: 

suport als millors.

• Accés a inversió inicial: instrument de seed funding.

• Intensius en mentoring: escola d’emprenedors.

• Suport limitat en el temps (entre 3 i 6 mesos): 

comunitat alumni.

Oportunitats associades:

• Més empreses i talent internacional.

• Augment massa crítica de startups invertibles.

• Consolidació l’ecosistema emprenedor.

• Posicionament del territori com referent en 

l’àmbit de la l’emprenedoria i la innovació. 
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Startupbootcamp

Àmbit d’actuació a Barcelcelona: Internet of Things i Big Data. 

Durada : 6 mesos (3 + 3). Els tres primers mesos són intensius en mentoring i formació, mentre 
que els tres últims es centren en trobar inversió. Data inici gener de 2015.

Resultats procés de selecció: 250 sol·licituds de 16 països diferents i 10 empreses 
seleccionades: Cubilog, Datumize, Oasvs, Zolertia, Nuwe, eNovalis, Teraki, The Social Coin, 
Plytix, Muzze.Plytix, Muzze.

Beneficis i contrapartida: 15.000€ a canvi d’un 8% de la seva empresa.

Acceleradora de referència a Europa, guanyadora del premi a la millor acceleradora de startups
2014 atorgat per The Europas – European Tech Startup Awards.

Actualment a nou ciutats: Dublín, Berlín, Amsterdam, Londres, Copenhaguen, Eindhoven, Haifa,
Estambul i Singapur.
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Àmbit d’actuació : sector dels videojocs (gaming). 

Durada : 12 mesos (4 + 8). La primera fase té una durada de 4 mesos i és intensiva en formació. La 
segona té una durada de 8 mesos i és intensiva en mentoring. Data inici 7 de novembre de 2014.

Resultats procés de selecció : 42 sol·licituds (43% per mòbil i 17% per tablet; 82% Catalunya i 9% 
internacional); 8 projectes empresarials seleccionats a la primera fase: Lince Works, Blowing 
Minds, CorseGames, CrankWorks, Strange Light, Hipolygon, Lubiterum., Mindbreaker games

Gamebcn

Minds, CorseGames, CrankWorks, Strange Light, Hipolygon, Lubiterum., Mindbreaker games
D’aquests, 3 són seleccionats per participar a la segona fase. 

Beneficis i contrapartida : 4.000€ a la segona fase (sense contrapartida). I 120.000€ a la segona 
fase a canvi d’un 12% de la seva empresa.

Programa d’acceleració promogut per Incubio, Caixa Capital Risc i ICEC. 
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Àmbit d’actuació: internet mobile.

Durada : 6 mesos

Resultats procés de selecció : 551 sol·licituds (30 països; 50% Espanya, 16% Itàlia, 4% UK i 
altres). 20-25 startups seleccionades per edició :INTOINO, Hello World Mobile, Bastly, 
Invenio, Chronobook.com, Notegraphy, CONDUCTR, GoalShouter, Healhtia Salud Inteligente, 
Olaii Payments, 8fith: workouts and meal plans, Psious, Shopping Leeks: The Shooping List for 

Impact

Olaii Payments, 8fith: workouts and meal plans, Psious, Shopping Leeks: The Shooping List for 
Restaurants, Personalizable TTS, Crowd Fashion, BridgeMedia Service, Njoy, Moble texte
correction app, CoffeeStrap, SmartSea.

Beneficis i contrapartida : 100.000€ sense contrapartida. És un finançament a fons perdut.

Xarxa de mentors : Didac Lee, Francois Derbaix, Arnaldo Muñoz i Steve Cardigan, entre 
d’altres.

Acceleradora d’abast europeu promoguda per un consorci liderat per ISDI. És una de les 16 
acceleradores seleccionades per la Comissió Europea.
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Inauguració 26 de novembre de 2014
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2. REFERENT COMUNITAT EMPRENEDORA

Espai on les coses passin, un punt de trobada per a 

la comunitat emprenedora  mobile.

Generació d’una agenda d’activitats adreçada a 

l’ecosistema

Esdeveniments propis i de tercers.Esdeveniments propis i de tercers.
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Agenda activitats mStartupBarcelona
Desembre 2014 – Gener 2015

13 de novembre Meetup Big Data Startup

24 de novembre Meetup IoT

27 de novembre Fest UP27 de novembre Fest UP

27 de novembre Startup Grind. Christina Rodriguez

18 de desembre Startup Grind. Jordi Priu

22 de gener Gamebcn. Manel Sort (KING)

2 de febrer IMPACT. Welcome event. Steve Cadigan
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3. BARCELONA STARTUP CITY

Creació d’aliances amb altres hubs

internacionals: Berlin, Londres, Paris, Tel Aviv...

Col·laboració amb esdeveniments referents.

Accions de promoció i visibilitat per a les startups

de la ciutat.
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L’ESPAI
Al Barcelona Growth Centre, un gran centre de recursos per a l’impuls econòmic de la ciutat.

Completament equipat per allotjar empreses  i celebrar activitats i esdeveniments.

Ambient col·laboratiu i de reflexió: espais comuns, sales de reunions i terrassa. 
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