
Programa Gold Track d’EIT Health 

El programa Gold Track d’EIT Health pretén accelerar el creixement de les empreses sanitàries 

més prometedores d’Europa. 

Gold Track combina empreses prometedores i idees fantàstiques amb un grup d’assessors de 

primer nivell, experts de primer nivell mundial que es submergeixen completament en la vostra 

ideació, estratègia i resolució de problemes per ajudar a establir la vostra organització en el camí 

cap a l’èxit. 

Amb la seva ambició d’escalar massivament aquests negocis, Gold Track es basa en relacions 

personals entre mentors i tutelats. Mitjançant orientacions estratègiques individualitzades i una 

execució operativa a mida, Gold Track dóna suport a les empreses per desbloquejar ambicioses 

oportunitats de negoci i inversió en breus terminis. 

Gold Track és un programa competitiu basat en fases de tres-quatre mesos. Cada fase comença 

i acaba amb un Taller Gold Track d'alt perfil per identificar i afinar els objectius del vostre negoci, 

abans d’avaluar els vostres assoliments per poder avançar al següent nivell: 

- Sol·licitud: envieu una sol·licitud amb la vostra empresa, equip i informació sobre productes / 

serveis.  

- Selecció: EIT Health convida a 8 a 12 empreses a un taller Gold Track per competir per un lloc 

al programa i convèncer almenys un membre del Consell d’Experts que defensi la vostra 

empresa.  

- Reflexió amb els experts: un grup d’experts acuradament seleccionat entrarà a la pell del 

vostre negoci i ajudarà el vostre equip de lideratge a comprendre ràpidament l’estat i el valor 

actual de la vostra empresa, identificant els buits importants i establint les prioritats 

empresarials.  

- Establiment objectius i execució: mentors i experts us ajudaran a definir dos / quatre objectius 

empresarials i a aconseguir resultats amb el suport dels vostres mentors i experts.  

- Avaluació progrés: els participants del programa informen al Consell d’Experts al final de cada 

fase per debatre els assoliments, ajustar els objectius i avaluar l’elegibilitat per avançar a la 

següent fase.  

- Graduació: quan es completin amb èxit les tres fases, us graduareu i us convertireu en Gold 

Track Alumni. Els antics alumnes continuen rebent assistència i desbloquejant avantatges de la 

xarxa. 

Per ser elegible, la vostra empresa hauria de:  

• Tenir el potencial per atendre necessitats mèdiques no satisfetes, avalades per un forta   
 ciència i tecnologia  

• Operar en ciències de la vida / salut, com ara terapèutica, diagnòstic, tecnologies de  
 plataformes, tecnologia mèdica o salut digital  

• Tenir un equip de lideratge compromès  

• Tenir una pista financera d'almenys nou mesos  

• Estar ubicada a Europa, el Regne Unit o Israel  

• Ser de propietat privada amb menys de 50 empleats 
 



Els grups de treball que desenvoluparan els àmbits prioritaris d’actuació a curt i mig termini 

analitzaran: 

• La sostenibilitat, competitivitat, imatge sectorial i impacte de la Covid-19. 

• La coordinació públic-privada. 

• El sòl logístic intermodal. 

• Els corredors logístics multimodals claus. 

• La càrrega i logística aeroportuària (amb l’anàlisi de les capacitats de càrrega aèria en 

els diferents aeroports regionals i l’anàlisi del Màster Pla Immobiliari del Prat). 

 


