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El CEEI de Guadalajara recibe una nueva visita dentro del Proyecto 
europeo ‘The next society’  

 

Un proyecto de transferencia de información, donde el CEEI 
alcarreño ha recibido la visita de empresarios de Túnez 

 
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), a través de la red 
europea de CEEIs, EBN, está participando en el proyecto europeo “The Next Society”, consistente en 
la transferencia de información entre compañías de nuestra región y start-ups de otros países. A 
través de este proyecto, emprendedores de la zona del Mediterráneo, se trasladan a diferentes 
países europeos, participantes en el proyecto, para reunirse con empresarios locales, así como start-
up o visitar los centros de innovación, con el objetivo de crear lazos empresariales entre las 
empresas y organizaciones de ambos países. 
 
De este modo, el CEEI de Guadalajara, a través de su Red Europea de viveros de empresa (EBN), está 
participando, como socio conector, haciendo de intermediario en varias visitas. La segunda de ellas 
se ha desarrollado esta semana con la presencia de MsKhadija Jallouli, CEO de la start up “Hawcar”, 
especializada en el sector de la movilidad reducida y cuyo equipo técnico ha desarrollado un 
proyecto de vehículos autónomos para poder ser utilizados por personas con cualquier tipo de 
discapacidad física. 
 
Durante su visita, la CEO de esta empresa tuvo reuniones con empresarios y organismos de su 
sector como CEAPAT, Cruz Roja, CAMF, Fundación CI3 o Nipace, así como con representantes de 
CEOE-CEPYME Guadalajara. 
 
Este programa, en el que participa el CEEI de Guadalajara por segunda vez, cuenta con la 
participación de 2.500 pymes internacionales y emprendedores de más de 30 países y estará en 
vigor hasta diciembre del 2020. 
 
La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de 
Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la 
Asociación provincial de empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento innovador de 
Castilla-La Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional. 
 
Source : https://www.guadanews.es/ 
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https://www.guadanews.es/noticia/56447/guadalajara/el-ceei-de-guadalajara-recibe-una-nueva-visita-dentro-del-proyecto-europeo-the-next-society.html
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El CEEI de Guadalajara recibe una nueva visita dentro del proyecto 
europeo “The next society” 
 
Un proyecto de transferencia de información, donde el CEEI 
alcarreño ha recibido la visita de empresarios de Túnez 

 
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), a través de la red 
europea de CEEIs, EBN, está participando en el proyecto europeo “The Next Society”, consistente en 
la transferencia de información entre compañías de nuestra región y start-ups de otros países. A 
través de este proyecto, emprendedores de la zona del Mediterráneo, se trasladan a diferentes 
países europeos, participantes en el proyecto, para reunirse con empresarios locales, así como start-
up o visitar los centros de innovación, con el objetivo de crear lazos empresariales entre las 
empresas y organizaciones de ambos países. 
 
De este modo, el CEEI de Guadalajara, a través de su Red Europea de viveros de empresa (EBN), está 
participando, como socio conector, haciendo de intermediario en varias visitas. La segunda de ellas 
se ha desarrollado esta semana con la presencia de Ms Khadija Jallouli, CEO de la start up “Hawcar”, 
especializada en el sector de la movilidad reducida y cuyo equipo técnico ha desarrollado un 
proyecto de vehículos autónomos para poder ser utilizados por personas con cualquier tipo de 
discapacidad física. 
 
Durante su visita, la CEO de esta empresa tuvo reuniones con empresarios y organismos de su 
sector como CEAPAT, Cruz Roja, CAMF, Fundación CI3 o Nipace, así como con representantes de 
CEOE-CEPYME Guadalajara. 
 
Este programa, en el que participa el CEEI de Guadalajara por segunda vez, cuenta con la 
participación de 2.500 pymes internacionales y emprendedores de más de 30 países y estará en 
vigor hasta diciembre del 2020. 
La Fundación CEEI de Guadalajara cuenta en el patronato con la Diputación Provincial de 
Guadalajara, CEOE-CEPYME Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, así como de la 
Asociación provincial de empresarios de nuevas tecnologías (APETI) y la colaboración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
Del mismo modo, el CEEI alcarreño forma parte del fomento del emprendimiento innovador de 
Castilla-La Mancha, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional y los Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional. 
 
Source : http://www.ceeiguadalajara.es/ 
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The Next Society es un proyecto de transferencia de información. 
El CEEI alcarreño ha recibido la visita de empresarios de Túnez 

 
 
El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Guadalajara (CEEI Guadalajara), a través de la red 
europea de CEEIs, EBN, está participando en el proyecto europeo “The Next Society”, consistente 
en la transferencia de información entre compañías de la región y start-ups de otros países. A 
través de este proyecto, emprendedores de la zona del Mediterráneo se trasladan a países europeos 
participantes para reunirse con empresarios locales y start-up y para visitar los centros de 
innovación. El objetivo es crear lazos empresariales entre las empresas y organizaciones de ambos 
países. 
 
De este modo, el CEEI de Guadalajara, a través de su Red Europea de viveros de empresa (EBN), 
articipa como socio conector, haciendo de intermediario en varias visitas. La segunda de ellas se ha 
desarrollado con la presencia de Khadija Jallouli, CEO de la start up “Hawcar”, especializada en el 
sector de la movilidad reducida. Su equipo técnico ha desarrollado un proyecto de vehículos 
autónomos para ser utilizados por personas con cualquier tipo de discapacidad física. Khadija 
Jallouli se reunió con empresarios y organismos de su sector, como CEAPAT, Cruz Roja, CAMF, 
Fundación CI3 y Nipace, así como con representantes de CEOE-CEPYME Guadalajara. 
 
Este programa, en el que participa el CEEI de Guadalajara por segunda vez, cuenta con la 
participación de 2.500 pymes internacionales y emprendedores de más de 30 países. Estará en vigor 
hasta diciembre del 2020. 
 
 
Source : http://www.ances.com/ 
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The EU behind the study visit and the formation of clusters of 7 
Mediterranean countries 
 
As part of the European project THE NEXT SOCIETY and AWEX organizes, in collaboration with 
ANIMA Investment Network and France Clusters, coordinator of the Cluster Booster Track, the study 
visit and the formation of clusters of 7 Mediterranean countries (Algeria, Egypt, Jordan, Lebanon, 
Morocco, Palestine and Tunisia) in Wallonia. 
 
This visit will take place from October 28 to November 1, 2019 as part of the KIKK festival. The 
Benchmarking Visit Training program will focus on cluster governance, member engagement and 
international network development. It will also include visits to Walloon clusters active in the 
following sectors: food industry, eco-construction, digital and the creative industry. 
 
Source : https://www.euneighbours.eu/ 
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https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/eu-behind-study-visit-and-formation-clusters-7-mediterranean-countries
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الفكرية الملكية تتجير ومكتب اليرموك بين التعاون بحث  

 
 

التقى رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي مدير مكتب تتجير الملكية الفكرية التابع للجمعية العلمية الملكية الدكتور محمد   -المدينة نيوز:
The Next Societyالجعفري، ضمن اجتماع لجنة المبادرة الدولية   ، الممولة من االتحاد األوروبي، وتهدف إلى دعم بيئة االبتكار وتعزيز   

اع ودفع جهود التنمية وتطوير البحث العلمي، والذي تشارك فيه الجامعة كأحد المؤسسات التعليمية الرائدة في األردن.قيم اإلبد  
وتم خالل االجتماع بحث سبل التعاون الممكنة بين جامعة اليرموك ومكتب تتجير الملكية الفكرية في مجاالت التدريب وتقديم االستشارات 

الخبرات والمعلومات بين الجانبين ومساهمة المكتب في وضع تعليمات مكتب نقل المعلومات والتكنولوجيا في الجامعة.  للجامعة، وامكانية تبادل  
ئة وأكد كفافي خالل اللقاء حرص اليرموك على المشاركة في المشاريع الدولية في كافة المجاالت، بما يعود بالنفع على الجامعة وأعضاء الهي

، ويسهم في تبادل الخبرات والمهارات العلمية بين المشاركين في المشروع، واالطالع على تجارب المؤسسات التعليمية التدريسية على حد سواء
ابا على الدولية الرائدة، وامكانية االستفادة من هذه التجارب في تطوير العملية التعليمية في جامعة اليرموك وتحديثها، األمر الذي ينعكس ايج

معة الذين سيسهمون في المستقبل في تطوير مؤسساتنا الوطنية ودفع عملية التنمية المستدامة في كافة القطاعات.مستوى خريجي الجا  
عمل وشدد على عمق العالقات التي تربط جامعة اليرموك بالجمعية العلمية الملكية، والتي تعد حاضنة لإلبداع واالبتكار، الفتا إلى ضرورة ال

مؤسسات العلمية والبحثية واالكاديمية في الجامعة، وتبادل الخبرات والعمل المشترك من أجل النهوض بمؤسساتنا على تفعيل التعاون بين ال
معرفة لم تعد األكاديمية، ومواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها العالم في مجال نقل المعلومات والتكنولوجيا، والملكية الفكرية، مشيرا إلى أن ال

للجميع، وأن التداخل الكبير بين العلوم المتعددة يفتح آفاق كبيرة لإلبداع واالبتكار، السيما وأن الحاجة للعلوم االساسية مستمرة   محدودة وانها ملك
 رغم التطورات والتغيرات الكبيرة التي تشهدها كافة الحقول العلمية، مشددا على أن العلم هو اساس التقدم في كافة مسارات الحياة.

إن اليرموك باعتبارها أحدى الجامعات األردنية الرائدة تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات العلمية والبحثية وقال كفافي 
هم الهادفة لتكوير البحث العلمي، وتشجيع االبداع واالبتكار، السيما وأن اليرموك أنشأت لتكون حاضنة للعلم والبحث العلمي الرصين الي يس

.في تنمية المجتمع  
ير بدوره أكد الجعفري حرص الجمعية العلمية الملكية على مأسسة عالقات التعاون مع مختلف الجامعات األردنية، الفتا إلى استعداد مكتب تتج
ة عالملكية الفكرية لتقديم كافة خدمات التدريب واالستشارات لجامعة اليرموك باعتبارها أحد ركائز البحث العلمي في المملكة، وهى أول جام

، مستعرضا خدمات مكتب تتجير الملكية الفكرية الذي يسعى لدعم مكاتب نقل 1978وضعت تعليمات الملكية الفكرية في المنطقة منذ عام 

ت التكنولوجيا في المؤسسات الوطنية وبيان أهميتها في تحقيق التنمية وريادة االعمال ودعم االبتكار في تلك المؤسسات، وخاصة في الجامعا
ة التي تعد عناصر رئيسية في تطوير البحث العلمي وتسخيره لطوير وتقدم المجتمع.األردني  

ق، وحضر االجتماع نائب رئيس الجامعة للكليات االنسانية والشؤون االدارية الدكتور أنيس خصاونة، وعميد كلية السياحة الدكتور محمد الشنا
لعتوم، ومدير مركز الريادة واالبداع الدكتور محمود المستريحي، ومساعد عميد كلية ومدير دائرة العالقات والمشاريع الدولية الدكتور موفق ا

تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور يزن الشبول، ورئيس قسم البحث العلمي في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي محمود 
.السوقي، ومدير دائرة العالقات العامة واالعالم مخلص العبيني  

 
 
Source : https://www.almadenahnews.com/ 
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« التدريب بمجاالت تتعاونان «الفكرية الملكية تتجير» و «اليرموك  

 
 
 عمان

محمد  الدكتور الملكية العلمية للجمعية التابع الفكرية الملكية تتجير مكتب مدير كفافي، زيدان الدكتور اليرموك جامعة رئيس التقى  
الدولية  المبادرة لجنة اجتماع ضمن الجعفري،  The Next Society  االبتكار  بيئة دعم  إلى وتهدف األوروبي االتحاد  من  الممولة  

في الرائدة التعليمية المؤسسات كأحد الجامعة فيه تشارك والذي  العلمي، البحث وتطوير التنمية جهود ودفع اإلبداع قيم وتعزيز  
االستشارات  وتقديم التدريب مجاالت في الفكرية الملكية تتجير ومكتب اليرموك جامعة بين الممكنة التعاون سبل بحث وتم .األردن  

والتكنولوجيا  المعلومات نقل مكتب  تعليمات وضع في  المكتب ومساهمة  الجانبين بين والمعلومات الخبرات  تبادل وامكانية للجامعة،  
الجامعة في  . 

وأعضاء الجامعة  على بالنفع يعود  بما المجاالت، كافة  في  الدولية  المشاريع في المشاركة  على اليرموك  حرص على  كفافي  وأكد  
لإلبداع حاضنة تعد والتي الملكية، العلمية بالجمعية الجامعة تربط التي العالقات  عمق على مشددا سواء، حد على التدريسية الهيئة  

 .واالبتكار
 
 
Source : https://www.addustour.com/ 
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August 27, 2019 

https://www.addustour.com/articles/1095888-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83%C2%BB-%D9%88-%C2%AB%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8
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الفكرية الملكية تتجير“ ومكتب ”اليرموك“ بين التعاون بحث ” 
 

الملكية  العلمية  للجمعية التابع الفكرية  الملكية  تتجير مكتب مدير  كفافي، زيدان  الدكتور اليرموك جامعة رئيس  التقى – الغد – اربد  
الدولية  المبادرة لجنة  اجتماع ضمن الجعفري، محمد  الدكتور  The Next Society،  إلى  وتهدف األوروبي، االتحاد من الممولة  

المؤسسات  كإحدى  الجامعة فيه  تشارك  والذي العلمي،  البحث وتطوير التنمية جهود  ودفع اإلبداع قيم وتعزيز  االبتكار بيئة دعم  
األردن في الرائدة التعليمية . 

وتقديم  التدريب  مجاالت  في الفكرية  الملكية  تتجير ومكتب اليرموك  جامعة  بين الممكنة  التعاون سبل بحث  االجتماع  خالل  وتم  
المعلومات  نقل مكتب تعليمات وضع في المكتب ومساهمة الجانبين بين والمعلومات الخبرات تبادل وامكانية للجامعة، االستشارات  

الجامعة في  والتكنولوجيا . 
وأعضاء  الجامعة على بالنفع يعود بما المجاالت، كافة في الدولية المشاريع في المشاركة على اليرموك حرص اللقاء خالل كفافي وأكد  

تجارب  على واالطالع المشروع، في المشاركين بين العلمية والمهارات  الخبرات تبادل في ويسهم سواء،  حد  على التدريسية الهيئة  
وتحديثها اليرموك جامعة في التعليمية العملية تطوير في التجارب هذه من االستفادة وامكانية الرائدة، الدولية التعليمية المؤسسات ، 

عملية  ودفع  الوطنية مؤسساتنا تطوير  في  المستقبل في  سيسهمون الذين الجامعة خريجي  مستوى  على ايجابا ينعكس  الذي األمر  
القطاعات كافة  في  المستدامة التنمية . 

ضرورة  إلى  الفتا واالبتكار، لإلبداع حاضنة  تعد والتي الملكية، العلمية بالجمعية  اليرموك  جامعة تربط التي  العالقات عمق  على  وشدد  
أجل  من المشترك والعمل الخبرات وتبادل الجامعة، في واألكاديمية  والبحثية العلمية المؤسسات نبي التعاون تفعيل على العمل  

والملكية والتكنولوجيا، المعلومات  نقل  مجال في  العالم يشهدها التي الهائلة  التطورات ومواكبة األكاديمية، بمؤسساتنا النهوض  
لإلبداع  كبيرة آفاقا  يفتح المتعددة  العلوم بين الكبير التداخل وأن  للجميع، ملك وانها محدودة تعد لم  المعرفة  أن  إلى مشيرا  الفكرية،  

مشددا  العلمية، الحقول  كافة  تشهدها التي  الكبيرة والتغيرات التطورات رغم مستمرة االساسية  للعلوم  الحاجة  وأن  السيما واالبتكار،  
الحياة مسارات كافة في التقدم اساس  هو العلم أن على . 
العلمية  المؤسسات  مختلف مع التعاون جسور مد على تحرص الرائدة األردنية الجامعات إحدى باعتبارها اليرموك إن كفافي وقال  

العلمي والبحث  للعلم حاضنة لتكون أنشأت  اليرموك  وأن السيما واالبتكار، االبداع  وتشجيع العلمي، البحث  لتكوير  الهادفة والبحثية  
المجتمع تنمية في  يسهم الذي  الرصين . 

استعداد  إلى الفتا األردنية، الجامعات مختلف مع التعاون عالقات مأسسة على الملكية العلمية الجمعية  حرص الجعفري أكد بدوره  
في العلمي البحث ركائز إحدى باعتبارها اليرموك لجامعة واالستشارات  التدريب خدمات كافة لتقديم الفكرية الملكية تتجير مكتب  

الملكية  تتجير مكتب  خدمات مستعرضا  ، 1978 عام منذ المنطقة  في  الفكرية  الملكية تعليمات وضعت جامعة أول  وهي المملكة،  
االبتكار  ودعم االعمال وريادة التنمية تحقيق  في أهميتها وبيان الوطنية المؤسسات في  التكنولوجيا نقل  مكاتب  لدعم  يسعى  الذي الفكرية  

وتقدم  لطوير وتسخيره العلمي البحث تطوير في رئيسية عناصر  تعد التي األردنية الجامعات في وخاصة  المؤسسات، تلك في  
 .المجتمع

الدكتور  السياحة  كلية وعميد خصاونة، أنيس  الدكتور  االدارية والشؤون  االنسانية  للكليات  الجامعة رئيس نائب االجتماع وحضر   
محمود الدكتور واالبداع الريادة  مركز ومدير العتوم، موفق الدكتور الدولية  والمشاريع العالقات دائرة ومدير الشناق، محمد  

عمادة  في العلمي البحث قسم ورئيس الشبول، يزن الدكتور الحاسوب وعلوم المعلومات تكنولوجيا كلية عميد ومساعد المستريحي،  
العبيني مخلص واالعالم العامة العالقات دائرة ومدير السوقي، محمود العلمي والبحث  العليا الدراسات  . 

 
 
Source : https://alghad.com/ 
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C’EST PARTI POUR LE CONCOURS MED’INNOVANT 2019 
 
Ce concours, lancé dans le cadre de Next Society, vise à  
sélectionner des porteurs de projet qui développent des solutions  
innovantes pour la ville durable méditerranéenne. 
 
Et de cinq pour Med’Innovant! Le concours organisé par l’établissement public français 
d’aménagement Euroméditerranée vient de lancer son 5e appel à projets en vue de repérer et 
accompagner des startups, TPE et PME innovantes qui développent des solutions avant-gardistes 
pour la ville durable méditerranéenne. Lancé dans le cadre du programme Next Society, cet appel à 
projets concerne tous les «innovateurs» des pays des rives Nord et Sud de la Méditerranée. Les 
candidats sont invités à déposer leurs dossiers entre le 2 et le 29 septembre prochain. Leurs offres 
devront notamment porter sur neuf thématiques, à savoir l’énergie, l’environnement, l’habitat, la 
mobilité, le numérique, les objets connectés, la sécurité et l’économie sociale et solidaire. Le jury, 
composé de partenaires industriels d’Euroméditerranée triés sur le volet, les jugera sur cinq 
principaux critères. Un: le candidat doit montrer sa capacité à rendre explicite la solution qu’il 
propose par rapport au besoin qu’il a identifié. Deux: l’innovation doit pouvoir être mise en œuvre sur 
le périmètre de l’écocité méditerranéenne et produire un réel impact. Trois: le projet doit être solide 
et doté d’un bon business model, c’est-à-dire que la solution proposée doit être pertinente, avoir une 
faisabilité technique, une maturité commerciale et un délai d’implémentation. Quatre: son niveau de 
maturation doit être élevé, c’est-à-dire qu’il doit se situer au moins au niveau de la démonstration 
d’un prototype ou d’un modèle de système dans un environnement significatif. Cinq: l’équipe en 
charge du projet doit être crédible et capable de le porter. C’est sur la base de ces critères que le jury 
décernera trois prix. 
 
 
20.000 euros/lauréat et plusieurs avantages 
 
Les lauréats auront ainsi chacun une dotation financière de 20.000 euros (environ 220.000 DH); un 
territoire d’expérimentation pour tester leur solution innovante dans l’écocité Euroméditerranée; une 
visite personnalisée du périmètre d’intervention d’Euroméditerranée avec un représentant de 
l’établissement pour étudier les potentialités des champs d’application de la solution innovante 
primée ainsi qu’un apport en nature et un accompagnement dédié. Les lauréats bénéficieront par 
exemples d’une intégration gratuite dans l’accélérateur P. Factory pendant 3 mois, d’un 
accompagnement juridique d’une heure par le cabinet Fidal utilisable sur une période de 6 mois, 
d’une mise à disposition par ConnectWave d’un plot dans leur showroom pendant 1 an pour les 
objets intégrant des technologies sans contact (hors paiement) et des objets connectés 
professionnels, d’un parrainage et suivi par un comité de pilotage ad hoc et de mises en relations 
ciblées avec des grands comptes partenaires associés au concours et les partenaires relais 
(incubateurs, accélérateurs, pôles de compétitivité, etc…). Ceci, sans oublier l’intégration au réseau 
Emul (Euroméditerranée Metropolitan Urban Lab). À signaler que l’un des trois lauréats aura aussi 
un «Prix coup de cœur». Un choix qui lui permettra de bénéficier de plusieurs avantages 
supplémentaires. 
 
Exemples: un entretien d’une heure avec un représentant d’Euroméditerranée pour voir comment 
optimiser l’adaptation de sa solution au territoire d’intervention, une visibilité dans la presse, réseaux 
sociaux, site Internet et salons professionnels et un programme d’accompagnement «coup de main» 
de 3.000 euros (environ 33.000 DH). 
 

 

LesEco.ma 
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Rendre la ville plus agréable, économe et vertueuse 
 
Signalons qu’à travers cette démarche d’open innovation où elle est entourée de plusieurs 
partenaires industriels, Euroméditerranée vise la réalisation de trois principaux objectifs pour la ville 
méditerranéenne de demain. D’abord, améliorer l’expérience urbaine par les outils numériques, à 
travers des services urbains numériques, des applications sur mobile et autres supports, des 
technologies sans contact et des objets connectés. Ensuite, proposer un cadre de vie urbain 
agréable et accueillant, en développant des équipements locaux qui contribuent au confort d’usage 
de logement ou au bien-être au travail; des services et équipements qui contribuent à la qualité de 
l’espace public, au vivre ensemble et à la sécurité des biens et des personnes; des dispositifs 
d’innovation sociale et de solidarité dans la ville. Enfin, rendre la ville plus économe et vertueuse, à 
travers des solutions de conception permettant de réduire l’impact environnemental de la ville 
(énergie, eau, déchets, espace) et la mise en place de systèmes ou équipements facilitant la gestion 
urbaine et la maîtrise des coûts.    
 
 
Source : https://leseco.ma/ 
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