BASES - IV Concurs d’idees emprenedores al Berguedà
Aquest concurs és un projecte promogut per l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà per incentivar el talent creatiu i emprenedor, amb l’objectiu de dinamitzar i
promocionar la iniciativa emprenedora a la nostra comarca.
1.Objectius:
-

Fomentar l’esperit emprenedor i innovador dels joves berguedans.
Impulsar la generació d’idees que solucionin necessitats reals.
Potenciar les idees que puguin convertir-se en un producte o servei real i
comercialitzable.

2.Categories dels premis:
 Premi a la millor idea: es premiaran les idees més creatives, innovadores.
 Premi emprenedor: es premiarà el projecte d’empresa més viable, innovador i
amb major potencial de creixement.

3.Requisits generals:
Poden participar al concurs en les dues categories totes les persones majors de 18
anys amb domicili a la comarca del Berguedà. En el cas del premi emprenedor hi
poden participar totes les persones que vulguin crear una empresa amb domicili social
a la comarca del Berguedà.
3.1.Requisits específics per al premi a la millor idea:
Podran participar en el premi a la millor idea totes aquelles persones o grups de
persones que aportin un projecte d’idea de producte, de serveis, de negoci, de
metodologies, de sistemes de desenvolupament econòmic, social, ambiental, entre
d’altres, que tinguin per finalitat el desenvolupament social, econòmic, industrial,
agrícola, artesà, de país, etc.
3.2.Requisits específics per al Premi Emprenedor:
Podran participar en el Premi Emprenedor totes aquelles persones o grups de
persones que tinguin un projecte empresarial al Berguedà, iniciat amb data posterior a
gener de 2014 o a iniciar durant el primer semestre de l’any 2016, i que presentin un
pla d’empresa.

4.Termini i lloc de presentació de les candidatures:
El termini de presentació de les candidatures és fins el 20/11/2015.

Les sol·licituds es presentaran a:
Agència de Desenvolupament del Berguedà
Plaça Sant Joan, 16, 1er.
08600 Berga
Tel. 93.824.77.00
e-mail: agencia@adbergueda.cat

5.Jurat:
El jurat estarà format per set membres i tindrà la composició següent:
-

Un representant de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
Un representant de la FUB
Un representat de la Cambra de Comerç, delegació al Berguedà
Un representant de la CTAC
Un representant de la AIJEC
Un representant de l’ACEB
Un representant de l’Associació d’Hosteleria i Turisme del Berguedà
Un representant sector privat
Un secretari

6.Criteris de valoració:
Premi a la millor idea:
En aquesta categoria es pretén fomentar la creativitat i premiar projectes innovadors,
que aportin noves idees que tinguin per finalitat el desenvolupament social, econòmic,
industrial, agrícola, artesà, de país, etc.
Es tindran especialment en compte els elements següents:
Grau d’innovació
-

Es valorarà la creació d’un nou servei / producte inexistent al territori.
Es valorarà l’aplicació de millores en productes / serveis ja existents al territori.
Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents
processos d’una empresa, organització, etc.
Es valoraran noves formes d’organització del treball.
Es valoraran innovacions en els processos productius o vies de
comercialització.

Es valorarà que els projectes incloguin aspectes comercials, tècnics, organitzatius i
econòmics en la hipòtesi de desenvolupar la idea descrita. Es valorarà la coherència i
la claredat de la presentació.

Premi Emprenedor:
Es valorarà la qualitat del Pla d’Empresa del projecte, tenint especialment en compte
els elements següents:
Creació de llocs de treball: es valorarà el nombre de llocs de treball previstos,
inclosos els de les persones sòcies o promotores i les seves característiques.
Grau d’innovació:
-

Es valorarà la creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.
Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies als processos de producció.
Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents processos
de l’empresa
Es valoraran noves formes d’organització del treball.
Es valoraran innovacions en els processos productius o en les vies de
comercialització.

-

Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica:
-

Es valorarà la viabilitat del projecte empresarial, tenint especialment en compte
els aspectes econòmics-financers.
Es valorarà el grau de definició i de maduració del projecte.

-

Sostenibilitat econòmica del projecte:
-

Es valorarà l’aprofitament dels recursos endògens del territori i sostenibilitat
social.
Es valorarà la viabilitat del projecte social, tenint especialment en compte els
aspectes econòmics-financers i la seva sostenibilitat al llarg del temps.
Es valorarà el grau de definició i de maduració del projecte. Pla pilot, projecte
en funcionament o projecte consolidat.

Criteris comuns:
De forma prioritària es valorarà el caràcter innovador de les idees i dels projectes
empresarials presentats. També es valorarà el fet que sigui una activitat amb escassa
presència als municipis, o compresa dins dels anomenats nou filons d’ocupació, o que
cobreixi necessitats insuficientment satisfetes a la comarca.

7.Dotació dels premis:
7.1. Premi a la millor idea:
Premi:
-

300 euros.
Invitació gratuïta a un dels dinars de Joves Empresaris (AIJEC).
Servei de gestoria gratuït durant dos trimestres, a escollir entre una de les
gestories / assessories col·laboradores. (valor equivalent a alta autònoms i 2 trim. de
liquidació de les obligacions fiscals: IRPF i IVA).

-

Assessorament per elaborar el Pla d’Empresa de la idea i buscar el
finançament, per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
Assessorament en el model negoci i pla de màrqueting, per part del programa
FUB e+i, UManresa-Universitat Central de Catalunya.
Primera campanya publicitària, a través de Regió7. (4 anuncis de mida 132mm d’alt x
97 mm d’ample al diari Regió7 + 50.000 impressions d’un banner 300x100 a la web de Regió7).

7.2 Premi emprenedor:
1r. Premi:
-

1.000 euros.
Domini d'internet i implantació d'una pàgina web amb gestor de continguts1.
En cas de tenir pàgina web, campanya de màrqueting digital de posicionament
SEO bàsic on page durant 1 any2, per part d’Inforber.
1.(inclou domini a escollir (.es .com o .cat), Hosting bàsic (200MB espai web, 4GB Transfer, 10 emails) el primer any, Plantilla bàsica a escollir en base a gestor de continguts preparat per un
màxim de 2 idiomes, Implantació i formació del gestor, Entrada inicial de continguts fins a 4
apartats i un màxim de 2 idiomes, cadascú amb un màxim de 4 imatges i text tamany dinA5).
2.(inclou modificacions en fitxa Google+)

-

5 sessions de coaching empresarial, per part de Moi Acció.
Invitació gratuïta a un dels dinars de Joves Empresaris (AIJEC).
Servei de gestoria gratuït durant dos trimestres, a escollir entre una de les
gestories / assessories col·laboradores. (valor equivalent a alta autònoms i 2 trim. de
liquidació de les obligacions fiscals: IRPF i IVA).

-

-

6 mesos d’estada gratuïta en un dels despatxos del Centre d’Empreses de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat).
6 mesos d’estada gratuïta en una de les naus del Viver d’Empreses de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat).
Assessorament en la posada en marxa i consolidació del projecte durant el seu
primer any de vida, per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
Una tutoria formativa presencial de tres hores (1,5 hora de fiscalitat / 1,5 hora
de laboral), per part de la Confederació de Treballadors Autònoms de
Catalunya (CTAC).

-

2 anys de quota de soci gratuïta, atenció personalitzada per part dels sèniors
ACEB, i anàlisi de clients a càrrec de Jaume Soler, per part de l’Associació
Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB). (necessari estar constituït com empresa
o autònom)

-

-

Participació en un programa d’Emprenedoria, per part de la Cambra de Comerç
de Barcelona.
Assessorament en responsabilitat social empresarial (RSE), per part de
l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.
Assessorament en el model negoci i pla de màrqueting, per part del programa
FUB e+i, UManresa-Universitat Central de Catalunya.
Pels projectes sector d’ hostaleria i turisme: 2 trimestres de gestoria gratuïts + 1
any d’accés a www.hostaldata.com, per part de l’Associació d’Hostaleria i
Turisme del Berguedà.
3 mesos gratuïts d’utilització de les instal.lacions per una persona del
Coworking l’Oficina. (segons disponibilitat)
Primera campanya publicitària, a través de Regió7. (4 anuncis de mida 132mm d’alt x
97 mm d’ample al diari Regió7 + 50.000 impressions d’un banner 300x100 a la web de Regió7).

2n. Premi:
-

700 euros.
Servei de gestoria gratuït durant dos trimestres, a escollir entre una de les
gestories / assessories col·laboradores. (valor equivalent a alta autònoms i 2 trim. de
liquidació de les obligacions fiscals: IRPF i IVA).

-

3 mesos d’estada gratuïta en un dels despatxos del Centre d’Empreses de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat).
3 mesos d’estada gratuïta en una de les naus del Viver d’empreses de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat).
Assessorament en la posada en marxa i consolidació del projecte durant el seu
primer any de vida, per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
1 any de quota de soci gratuïta, atenció personalitzada per part dels sèniors
ACEB, i anàlisi de clients a càrrec de Jaume Soler, per part de l’Associació
Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB). (necessari estar constituït com empresa
o autònom)

-

-

Una tutoria formativa presencial de tres hores (1,5 hora de fiscalitat / 1,5 hora
de laboral), per part de la Confederació de Treballadors Autònoms de
Catalunya (CTAC).
Assessorament en responsabilitat social empresarial (RSE) per part de
l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.
Assessorament en el model negoci i pla de màrqueting per part del programa
FUB e+i, UManresa-Universitat Central de Catalunya.

-

-

Pels projectes sector d’ hostaleria i turisme: 1 any d’accés a
www.hostaldata.com, per part de l’Associació d’Hostaleria i Turisme del
Berguedà.
2 mesos gratuïts d’utilització de les instal.lacions per una persona del
Coworking l’Oficina. (segons disponibilitat)
Primera campanya publicitària, a través de Regió7. (4 anuncis de mida 132mm d’alt x
97 mm d’ample al diari Regió7 + 50.000 impressions d’un banner 300x100 a la web de Regió7).

3r. Premi:
-

400 euros.
Servei de gestoria gratuït durant dos trimestres, a escollir entre una de les
gestories / assessories col·laboradores. (valor equivalent a alta autònoms i 2 trim. de
liquidació de les obligacions fiscals: IRPF i IVA).

-

-

3 mesos d’estada gratuïta en un dels despatxos del Centre d’Empreses de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat).
3 mesos d’estada gratuïta en una de les naus del Viver d’Empreses de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (segons disponibilitat).
Assessorament en la posada en marxa i consolidació del projecte durant el seu
primer any de vida, per part de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
1 any de quota de soci gratuïta, atenció personalitzada per part dels sèniors
ACEB, i anàlisi de clients a càrrec de Jaume Soler, per part de l’Associació
Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB). (necessari estar constituït com empresa
o autònom)

-

Assessorament en responsabilitat social empresarial (RSE) per part de
l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central.
Assessorament en el model negoci i pla de màrqueting per part del programa
FUB e+i, UManresa-Universitat Central de Catalunya.
1 mes gratuït d’utilització de les instal.lacions per una persona del Coworking
l’Oficina. (segons disponibilitat)
Primera campanya publicitària, a través de Regió7. (4 anuncis de mida 132mm d’alt x
97 mm d’ample al diari Regió7 + 50.000 impressions d’un banner 300x100 a la web de Regió7).

8.Documentació:
Caldrà lliurar tota la documentació necessària per participar en el concurs al lloc indicat
al quart punt d’aquestes bases.
Els models de sol·licitud i de memòria explicativa es podran obtenir a la web:
www.adbergueda.cat
S’hauran de presentar els documents següents (original i fotocòpia):

Premi a la millor idea
Sol·licitud de participació
Fotocòpia del DNI del/s promotor/s
Breu memòria de la idea que inclogui entre d’altres la informació següent (màxim de
10 pàgines): Resum de la idea – projecte, dades personals de/ls promotor/s, estudi o
dades el mercat/sector, pla de màrqueting, viabilitat econòmica-financera, etc.
Fitxa resum del projecte per publicar en un fulletó que es lliurarà el dia de l’entrega de
premis.

Premi emprenedor
Sol·licitud de participació
Fotocòpia del DNI dels promotors
Memòria del projecte empresarial (pla d’empresa), que inclogui entre d’altres la
informació com:
-

Resum del projecte
Promotors
Estudi del mercat
Pla de màrqueting
Pla de producció o operacions
Recursos humans
Aspectes jurídics i fiscals
Pla econòmic-financer

Fitxa resum del projecte per publicar en un fulletó que es lliurarà el dia de l’entrega de
premis.

9. Resolució, comunicació i entrega dels premis
D’acord amb l’acta final, el jurat dictarà resolució d'atorgament dels premis.
La comunicació de quines han estat les persones guanyadores del concurs i l’entrega
dels premis tindrà lloc mitjançant un acte públic que es realitzarà a principis del mes de
desembre de 2015.

10. Obligacions dels candidats
Acceptar les bases del concurs. Garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels
requisits legals que s’assenyalen en aquestes bases. La falsedat de dades o l’
incompliment dels requisits donarà lloc a la devolució del premi percebut.

11. Disposicions complementàries
* Aquestes bases han estat elaborades per l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà i consensuades amb la resta de membres del jurat.
* Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es
procedirà a comprovar que cada sol·licitant aporti la documentació requerida. En el cas
que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada juntament amb la
sol·licitud, l’organització requerirà a la persona o persones sol·licitants perquè
presentin aquesta documentació, i es descartaran aquelles sol·licituds que presentin
algun tipus d’errada o deficiència.
* El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o
aclariments sobre el seu projecte empresarial.
* Una vegada elaborada la llista de sol·licituds acceptades, el jurat iniciarà la seva
valoració.
* La resolució del jurat serà pública i inapel·lable. Hi ha la possibilitat que algun premi
quedi desert, quan no existeixin candidatures que reuneixin els requisits mínims o no
s’adeqüin als criteris de valoració.
* Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta
convocatòria, respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels projectes
presentats.
* La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut
d’aquestes bases.
* Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les
empreses i emprenedors participants en aquest certamen serà tractada amb la
màxima confidencialitat.
* Correspondrà als organitzadors la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.
* Les persones guanyadores podran utilitzar els premis com a element de promoció,
però hauran de fer referència a certament i a l’any en què van ser atorgats.
*Els premis tenen data de caducitat a 31/12/2016, per tan els candidats guanyadors
hauran de gaudir dels premis abans d’aquesta data.

Nota: L’organització del Concurs no es fa responsable dels serveis rebuts com a
premis per part dels col.laboradors i, alhora, es reserva el dret d’efectuar qualsevol
canvi, aclariment o rectificació de les Bases, si es dóna justa causa, sempre fent-ho
públic de la mateixa manera que s’han fet públiques les presents bases.

Organitza:

Col·labora:

Amb el suport:

Patrocina:

