
Premi 

2015

L’impulsen el Barcelona Institut 
d’Emprenedoria i el Consell Social 

de la Universitat de Barcelona 

La Universitat de Barcelona convoca el Premi Emprèn!UB 
per impulsar la innovació i donar suport a les idees emprenedores:
premia les iniciatives de qualitat que siguin propostes de futures 

empreses amb impacte en la societat.



Què és el Premi Emprèn!UB?
El Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) i el Consell Social de la Universitat de Bar-
celona organitzen el Premi Emprèn!UB per impulsar la innovació i estimular l’esperit 
col·laboratiu i emprenedor dels estudiants de la UB: premia els projectes de qualitat 
que siguin propostes de futures empreses amb impacte en la societat.

1. Objectius
Promoure l’esperit i la 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 un accèssit als dos millors projectes.

2. Destinataris
S’hi poden presentar estudiants i recent titulats de la Universitat de Barcelona. S’entén 
per recent titulats les persones que han obtingut la darrera titulació durant els cursos 
acadèmics 2012-2013 o 2013-2014.

3. Premis
Hi ha un sol premi. A criteri del jurat es pot atorgar, a més, un accèssit. La dotació és la 
següent:*

1r. Premi  5.000 €

Accèsit  3.000 €

*Els imports del premi i l’accèssit estan subjectes a la normativa fiscal vigent.

•	 El premi i l’accèssit s’han de destinar a despeses relacionades amb el desenvolupa-
ment del projecte empresarial.

•  Es procura premiar projectes d’àmbits relacionats amb les diferents àrees de coneixe-
ment de la UB.

•	 El concurs pot quedar desert si la Comissió de Selecció considera que cap dels pro-
jectes presentats no compleix les condicions i els criteris esmentats als apartats 4, 5 i 
6 d’aquesta convocatòria, o si considera que no tenen la qualitat necessària.

•	 El resultat i la data d’entrega del Premi es fan públics a través del web   
www.ub.edu/emprenedoria .

Convocatòria del 
Premi Emprèn!UB 2015
de la Universitat de Barcelona

IMPULSA EL TEU TALENT I LA TEVA 
CAPACITAT INNOVADORA,  I EMPRÈN!UB.



4. Condicions
Els projectes han de ser originals i han de desenvolupar iniciatives en qualsevol de 
les branques de coneixement contingudes en els plans d’estudis de la Universitat de 
Barcelona:

•	Arts	i	humanitats
•	Ciències	experimentals	i	càlcul
•	Ciències	de	la	salut
•	Ciències	socials,	econòmiques	i	jurídiques
•	Enginyeria	i	arquitectura

Els treballs es poden elaborar individualment o en grups de com a màxim quatre es-
tudiants i recent titulats de la Universitat de Barcelona. Els projectes col·lectius han de 
tenir un coordinador que estigui matriculat a la UB o sigui recent titulat de la UB.

S’accepten projectes formalment constituïts posteriorment a l’1 de juliol de 2014. 

Els projectes no seleccionats com a finalistes en edicions anteriors del Premi es poden 
presentar de nou si compleixen les condicions esmentades.

5. Presentació: forma i calendari
Forma
El concurs consta de dues fases i d’un període formatiu que només s’ofereix als deu 
projectes que se seleccionin en la primera fase.

Presentació d’una idea de 
negoci desenvolupada de 

manera clara i concisa, en un 
document, amb les caracterís-

tiques indicades.
En aquesta fase se seleccio-

nen deu projectes per la seva 
qualitat o oportunitat, els 

quals poden accedir a una 
formació/tutorització i a con-
cursar en la segona fase i així 

optar al premi i l’accèssit.

Formació impartida 
per experts en la 

matèria i tutorització 
dels projectes.

Els deu projectes selec-
cionats a la primera fase 

elaboren i presenten el seu 
pla d’empresa. 

Hi ha un premi (5.000 €) 
i un accèssit (3.000 €).

FASE 1 FASE 2



PRIMERA FASE
Presentació del formulari d’inscripció, que es pot descarregar des del web 
www.ub.edu/emprenedoria .

Aquest formulari ha d’incloure:

a)  Un breu currículum de l’alumne/a o alumnes, si es tracta d’un grup, d’una extensió 
màxima d’una pàgina per alumne.

b)  Una síntesi de com a màxim tres pàgines en què s’exposi el següent:
– Equip emprenedor (amb dades de contacte)
– Títol del projecte
–	 Descripció de la problemàtica o necessitat a què es dóna resposta
– Breu resum de la idea de negoci
– Producte o servei que s’ofereix
– Mercat o àmbit d’actuació
– Proposta de finançament inicial
– Previsió d’ingressos i despeses
– Sostenibilitat econòmica

Els projectes se seleccionen d’acord amb els criteris i les ponderacions que s’esmenten 
a l’apartat 6 d’aquesta convocatòria.

SEGONA FASE
Els deu projectes que passen la primera fase accedeixen a una formació específica i 
una tutorització amb experts, per elaborar el pla d’empresa segons el model estàndard 
que es facilitarà.

Els projectes que hagin elaborat el pla d’empresa i n’hagin fet la defensa oral es consi-
deren projectes finalistes i concursen per accedir al premi i l’accèssit.

CALENDARI

Inici oficial del concurs 10 d’abril

Límit de presentació de propostes en 
la primera fase 10 de juliol

Comunicació dels deu projectes finalistes 
de la primera fase 30 de juliol

Formació - Assessorament
Tres sessions presencials 
al setembre/octubre per 

crear el pla d’empresa

Límit de presentació dels plans d’empresa 15 de desembre

Defenses orals gener

Deliberació dels projectes guanyador i accèssit gener

Acte públic de lliurament dels premis febrer



6. Criteris de selecció 
Els projectes se seleccionen tenint en compte l’esperit emprenedor, així com els criteris 
i les ponderacions següents:

Criteris	de	ponderació	en	la	primera	fase		 %

Grau d’innovació       30
Viabilitat i sostenibilitat econòmica 30
Pla de desenvolupament          20
Equip emprenedor      20
 

Criteris	de	ponderació	en	la	segona	fase		 %

Viabilitat, sostenibilitat i potencial 
de desenvolupament del Pla d’empresa    35
Grau d’innovació            15
Qualitat del Pla d’empresa i defensa oral    20
Perfil i grau d’implicació de l’equip d’emprenedors  		15
Impacte en la societat        15

7. Comissió de Selecció
Primera fase: BIE i Consell Social de la UB
Segona fase: BIE i Consell Social de la UB

8. Col·laboració
Aquesta convocatòria l’organitzen i impulsen el 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 s’incorporen al fitxer «Concursos, premis i 
altres activitats de foment» titularitat de la Universitat de Barcelona, la finalitat principal 
del qual és recollir les dades de les persones que participen en les convocatòries pú-
bliques de concursos, premis i altres activitats de foment organitzades per la UB. L’òr-
gan 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 una 
fotocòpia del DNI o un altre document identificador, adreçada al BIE de la Universitat 
de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes, 604, 08007 Barcelona), o mitjançant un 
correu electrònic a l’adreça emprenedoria@ub.edu .

10. Confidencialitat i publicació dels resultats
La informació que es reculli estarà disponible en qualsevol moment perquè la Universi-
tat de Barcelona la consulti.

En qualsevol dels casos de difusió de resultats, s’ha de fer sempre una referència especial 
al conveni per a l’impuls de l’esperit i la cultura emprenedora de l’alumnat universitari.




