PREMI EMPRèN!UB 2014
Impulsat pel Barcelona Institut d’Emprenedoria BIE-UB
i el Consell Social de la UB

La Universitat de Barcelona a
través del Barcelona Institut
d’Emprenedoria convoca el
premi Emprèn!UB per impulsar la
innovació i donar suport a les idees
emprenedores, premiant aquelles
iniciatives de qualitat pensant
en propostes futures d’empresa
d’impacte a la nostra societat.
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CONVOCATÒRIA DEL “PREMI EMPRèN!UB 2014”
DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Què és el premi Emprèn!UB?
El Barcelona Institut d’Emprenedoria BIE - UB i el Consell Social de la
UB organitza els premis Emprèn!UB per impulsar la innovació i estimular
l’esperit col·laboratiu i emprenedor dels estudiants de la UB, premiant els
projectes que per la seva qualitat siguin una proposta de futura empresa
d’impacte a la societat.
1. Objectius
Promoure l’esperit i cultura emprenedora de l’alumnat de la Universitat de Barcelona i impulsar la creació d’empreses derivades de projectes empresarials
d’excel·lència, mitjançant la concessió d’un premi i 1 accèssit als millors 2 projectes.
2. Destinataris
Estudiants i recent titulats de la Universitat de Barcelona. Els recent titulats ha de
fer com a màxim un any que hagin obtingut la darrera titulació.
3. Premis
Hi haurà 1 premi i, a criteri del Jurat, es podrà atorgar un accèssit amb la següent
dotació:
1r. Premi 5.000 €
Accèsit 3.000 €
- El premi i l’accèssit es destinaran a despeses relacionades amb el desenvolupament del projecte empresarial, prèviament autoritzades per la organització
dels mateixos i seran executades en el termini d’un any a partir de la seva concessió.
- Es procurarà premiar projectes d’àmbits relacionats amb les diferents àrees de
coneixement de la UB.
- Els imports del premi i accèssit estaran subjectes a la normativa fiscal vigent.
- El concurs podrà quedar desert en el cas que la Comissió de Selecció consideri que cap dels projectes presentats reuneix les condicions i els criteris esmentats en els apartats 4, 5 i 6 d’aquesta convocatòria, o si es considera que no
tenen la qualitat necessària.
- El resultat de cada una de les fases i la data d’entrega del premi es farà públic
a través de la web www.ub.edu/emprenedoria

PREMI EMPRèN!UB
2014

4.Condicions del projecte
- Seran projectes originals elaborats individualment o en grups d’un màxim de
quatre estudiants i recent titulats de la Universitat de Barcelona. Els projectes
col·lectius tindran un coordinador que estigui matriculat a la UB o sigui recent
titulat UB.
- Consistirà en elaborar una iniciativa que desenvolupi un projecte emprenedor
en qualsevol branca de coneixement contingut en els plans d’estudis de la Universitat de Barcelona:
o Arts i Humanitats
o Ciències Experimentals i càlcul
o Ciències de la Salut
o Ciències Socials, Econòmiques i Jurídiques
o Enginyeria i Arquitectura
5. Presentació dels projectes: forma i calendari
Forma
- El concurs al premi consistirà en 2 fases i un període formatiu entre fases
d’accés pels 10 projectes pre-seleccionats en la primera fase:

1aFASE
Consistirà en la presentació d’una idea
de negoci desenvolupada de forma
clara i concisa, a través d’un document
amb les característiques indicades.
D’aquesta fase en sortiran 10 preseleccionats premiats per la qualitat
i/o oportunitat dels projectes, podent
accedir a una formació/tutorització i
accés a concursar en la 2ª fase per
optar al premi i accèssit.

Formació
per experts/
es en la
matèria i
tutorització
dels
projectes.

2aFASE
Els 10 projectes concursaran per
elaborar i presentar el pla d’empresa
del seu projecte. Hi haurà 1 premi i
1 accèssit: un premi de 5.000€, un
accèssit de 3.000€.
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En la 1ª FASE:
- S’ha de presentar un document amb les següents característiques estàndards: quatre fulls com a màxim (4 p.) amb font 11 i espai simple.
- Els projectes es seleccionaran d’acord amb els criteris i ponderacions
assenyalats a l’apartat 6 d’aquesta convocatòria.
- Aquest document estarà format per:
a.Un breu currículum de l’alumne/a, o dels alumnes si es tracta d’un
grup, amb una extensió màxima d’una pàgina per alumne.
b.Una síntesi amb una extensió màxima de 3 pàgines tot explicant el
següent:
- Equip emprenedor (amb dades de contacte)
- Títol del projecte.
- Descripció de la problemàtica/necessitat a la que es dóna resposta.
- Breu resum de la idea de negoci.
- Quin producte o servei oferirà l’empresa?
- Mercat/Àmbit d’actuació.
- Principal font d’ingressos i despeses del projecte
- Sostenibilitat del projecte.
Els 10 projectes guanyadors d’aquesta 1ª fase accediran a una formació
específica i tutorització amb experts, per elaborar el pla d’empresa segons el
model estàndard que es facilitarà.
En la 2ª FASE:
Concursaran per accedir al premi i accèssit, on hauran d’elaborar i presentar
el pla d’empresa del seu projecte.

CALENDARI

Inici oficial del concurs
Límit presentació de propostes de la 1ª Fase
Comunicació dels 10 projectes finalistes de la
1ª Fase
Formació - Assessorament
Límit de presentació de Plans d’empresa
Defenses orals
Deliberació del projecte guanyador i accèssit
Acte públic de lliurament dels Premis

5 de maig
2 de juny
27 de juny
3 sessions presencials al setembre/octubre
per crear el pla d’empresa
30 de novembre
mes de desembre-gener
mes de gener
mes de febrer
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6.Criteris de selecció dels projectes
- Els projectes presentats es seleccionaran tenint en compte l’esperit emprenedor i pels següents criteris i ponderacions:
Criteri Ponderació 1a FASE
1 Innovació
2 Viabilitat i sostenibilitat
3 Previsió del pla de desenvolupament
4 Nivell d’implicació dels emprenedors/es
5 Aprofitament dels recursos disponibles

%
15
25
25
15
20

Criteri Ponderació 2a FASE
1 Viabilitat, sostenibilitat i potencial de
desenvolupament del Pla d’Empresa1
2 Grau d’Impacte i Innovació
3 Qualitat Pla d’Empresa
4 Nivell d’implicació i coneixements
dels emprenedors/es
5 Presentació de la proposta
6 Gestió de costos i recursos

7.Comissió de selecció
-1ªFase: BIE i Consell Social UB.
-2ªFase: BIE i Consell Social UB.

Viabilitat del projecte tècnica, empresarial i
econòmico-financera
1

%
Passa/No passa
20
30
15
15
20
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8. Col·laboració
Aquesta convocatòria és organitzada i impulsada pel Barcelona Institut
d’Emprenedoria (BIE) i el Consell Social de la Universitat de Barcelona.
9. Secret estadístic i protecció de dades
Les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades al fitxer “Concursos,
premis i altres activitats de foment” titularitat de la Universitat de Barcelona, les
finalitats principals del qual són: recollir les dades de les persones que participen
en les convocatòries públiques de concursos, premis i altres activitats de foment
organitzades per la UB. L’òrgan responsable del fitxer és el BIE. En qualsevol cas,
podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o altre document identificatiu, dirigida
al BIE de la Universitat de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 604, 08007
Barcelona, o mitjançant correu electrònic a la següent adreça:
emprenedoria@ub.edu
10. Confidencialitat i publicació dels resultats
- La informació que es reculli estarà disponible per ser consultada en qualsevol
moment per la Universitat de Barcelona.
- En qualsevol dels casos de difusió de resultats, es farà sempre referència especial al conveni per a l’impuls de l’esperit i cultura emprenedora de l’alumnat
universitari.
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