STARTUB!
SPRINT
(2021)
EDICIÓ PRIMAVERA

Acció impulsada per StartUB! i el Consell Social de la Universitat de
Barcelona, amb l’ànim de promoure l’emprenedoria, impulsar la innovació,
donar suport a la comunitat universitària amb interès a emprendre i
acompanyar aquelles iniciatives emprenedores de qualitat que siguin
propostes d’empreses amb impacte en la societat.
T’AJUDEM A FER REALITAT LA TEVA IDEA DE NEGOCI!
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1. Objectius
La iniciativa StartUB! Sprint neix amb l’ànim de fomentar l’esperit emprenedor en la
comunitat universitària i d’impulsar la creació d’empreses promogudes per alumnes de
la Universitat de Barcelona.
Aquesta iniciativa preveu acompanyar, durant un quadrimestre, una selecció d’equips
emprenedors que actualment estan desenvolupant un projecte de qualsevol disciplina.
A més, el millor projecte d’entre els seleccionats —primer premi— rep un premi de
3.000 € i el segon, de 1.000 €.
2. Destinataris
A la convocatòria StartUB! Sprint, es poden presentar estudiants de grau o de
postgrau (postgrau, màster universitari, màster propi o doctorat) matriculats a la
Universitat de Barcelona o en un dels seus centres adscrits el curs 2020-2021, els
projectes dels quals no hagin estat finalistes (ni premiats) en edicions anteriors de
l’StartUB! Sprint o el Premi Emprèn!UB.
També s’hi poden presentar exalumnes recents de grau o de postgrau (postgrau,
màster universitari, màster propi o doctorat) matriculats a la Universitat de Barcelona o
en un dels seus centres adscrits el curs 2018-2019 o el curs 2019-2020, els projectes
dels quals no hagin estat finalistes (ni premiats) en edicions anteriors de l’StartUB!
Sprint o el Premi Emprèn!UB.
A més a més, per presentar-se a la convocatòria, caldrà acreditar haver seguit, com a
mínim, algun dels programes formatius en emprenedoria següents, impulsats per
StartUB!. Excepcionalment, es podrà valorar la participació en algun altre curs
(optatives de creació d’empreses, programes de suport d’altres entitats, etc).
•
•

‘The entrepreneur’s guide for beginners’ (4 h)
https://www.coursera.org/learn/entrepreneur-guide-beginners
Business Model Lab (22 h) http://www.ub.edu/startub/programes/validation/

Una mateixa persona pot presentar-se a l’StartUB!Sprint fins a un màxim de dues
vegades.
3. Condicions
Els projectes —que han de ser originals— poden ser individuals o col·lectius; en el
segon cas, poden ser de com a màxim quatre persones. Els projectes col·lectius han
de tenir una persona coordinadora que faci d’interlocutora amb StartUB!. Aquesta
persona ha de complir obligatòriament la base 4 d’aquesta convocatòria.
El termini de presentació de candidatures finalitza el 21 de març de 2021 a les 24 h.
Les candidatures s’han de presentar obligatòriament mitjançant el formulari del web
http://www.ub.edu/startub/startub-sprint/.
A l’efecte d’aquesta convocatòria, s’entén com a projecte emprenedor, bé qualsevol
idea de negoci o preprojecte empresarial que vulgui constituir-se com a empresa o
institució no lucrativa en un futur proper -després d’haver-ne treballat la proposta de
valor i d’haver-ne analitzat la viabilitat-, o bé tota empresa formalment constituïda fins a
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un màxim d’un any abans del tancament de la convocatòria, sigui quina sigui la seva
forma jurídica.
En el moment de presentar la candidatura, cal aportar una declaració de compliment
dels requisits.
S’exclouen explícitament de l’StartUB! Sprint les empreses derivades (spin-off) de la
Universitat de Barcelona.
4. Fases
L’StartUB! Sprint consta de dues fases, d’acord amb l’esquema següent:
Primera fase: presentació i selecció de candidatures
1. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Per presentar una candidatura, cal emplenar el formulari disponible al web
http://www.ub.edu/startub/startub-sprint/ Aquest formulari demana:
• Una síntesi en què s’exposi el següent:
— Equip emprenedor (dades de contacte i breu currículum de l’aspirant o
aspirants, si es tracta d’un equip)
— Títol del projecte
— Descripció de la problemàtica o necessitat a què es dona resposta
— Producte o servei que s’ofereix
— Mercat o àmbit d’actuació
— Avantatge competitiu
— Previsió d’ingressos i despeses
— Estat de desenvolupament del projecte, si escau
• Un vídeo motivacional
El dia 23 de març de 2021, a la tarda, tindrà lloc una dinàmica per conèixer
personalment els aspirants i facilitar el networking entre projectes i estudiants. S’hi
recomana assistir.
2. SELECCIÓ DE CANDIDATURES
Entre totes les candidatures presentades, la Comissió de Selecció de la primera
fase de l’StartUB! Sprint escull 10 projectes, que passen a concursar en la segona
fase. El nombre de projectes seleccionats pot variar en funció de la qualitat i la
quantitat de candidatures presentades.
Els projectes seleccionats accedeixen a una tutorització amb experts, per tal de
treballar en el producte mínim viable i en la consecució dels primers clients. La
durada de les mentories és de 10 hores, 4 hores de les quals seran
obligatòriament orientades a fonaments i estratègia general, i la resta, de caire
més específic. Es farà seguiment i control de l’aprofitament de les mentories.
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Segona fase: presentació i defensa oral
Per optar al premi econòmic, les candidatures seleccionades han de lliurar, a l’adreça
startub@ub.edu, abans del 2 de juliol de 2021 a les 24 h, un pla d’empresa, d’entre
20 i 30 pàgines, que contingui:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducció: presentació del projecte
Equip emprenedor i mentors
Producte o servei que s’ofereix i estat de desenvolupament
Base tecnològica, si escau
Mercat o àmbit d’actuació
Model de negoci
Previsió de vendes i actuacions de màrqueting
Dades economicofinanceres
Proposta de finançament
Aspectes jurídics
Altres aspectes

A més, cal presentar el producte mínim viable, un prototip o mètriques reals i
defensar el projecte oralment davant la Comissió de Selecció de la segona fase, en
un acte públic, el dia 13 de juliol de 2021, en el lloc que s’indicarà oportunament.
La presentació oral del projecte, de 5 minuts de durada i que pot anar acompanyada
d’un màxim de 10 diapositives, ha d’incloure els aspectes següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Missió del projecte
Problemàtica existent i solució proposada
Proposta de valor
Mercat
Principals competidors
Model de negoci / Font d’ingressos
Estratègia de comercialització
Previsions financeres
Equip
Conclusions

Els projectes seleccionats que hagin elaborat el pla d’empresa, que hagin
desenvolupat un prototip i que n’hagin fet la defensa oral en el dia i el lloc que
s’indiquin, es consideren projectes finalistes i concursen per accedir a un dels premis
d’aquesta convocatòria.
5. Criteris de selecció
En la primera fase, els projectes se seleccionen tenint en compte els criteris següents:
•
•
•
•

Esperit emprenedor i perfil i grau d’implicació de l’equip emprenedor
Grau d’innovació
Viabilitat i sostenibilitat econòmica
Pla de desenvolupament

Els projectes guanyadors se seleccionen tenint en compte els criteris següents:
• Esperit emprenedor i perfil i grau d’implicació de l’equip emprenedor
• Grau d’innovació
• Impacte en la societat
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•
•
•
•

Viabilitat, sostenibilitat i potencial de desenvolupament
Estat de desenvolupament
Qualitat del producte mínim viable
Qualitat de la defensa oral

6. Premis
S’estableixen dos premis, de caràcter econòmic. La dotació és la següent:*
1r premi: 3.000 €
2n premi: 1.000 €
* Els imports dels premis estan subjectes a la normativa fiscal vigent.

La dotació econòmica s’ha de destinar a despeses relacionades amb el
desenvolupament del projecte empresarial.
La Comissió de Selecció es reserva el dret d’atorgar alguna menció especial sense
dotació econòmica, si la qualitat del projecte s’ho mereix.
Els premis poden quedar deserts si la Comissió de Selecció considera que cap dels
projectes presentats no compleix les condicions i els criteris esmentats en aquesta
convocatòria, o si considera que no tenen la qualitat necessària.
Els projectes guanyadors es fan públics el mateix dia de les presentacions orals, en un
acte públic.
Es procura premiar projectes d’àmbits relacionats amb les diferents àrees de
coneixement de la UB i vinculats amb els objectius de desenvolupament sostenible.
8. Comissió de Selecció
La Comissió de Selecció de projectes de la primera fase està formada per
representants de la Universitat de Barcelona.
La Comissió de Selecció de la segona fase està formada per representants de la
Universitat de Barcelona i també representants d’entitats de l’ecosistema emprenedor
català.
9. Calendari

Inici oficial del concurs
Data límit de presentació de candidatures
Dinàmica de grup
Selecció de candidatures
Tutories de seguiment
Data límit de presentació del pla d’empresa
Presentació del prototip, defensa oral i deliberació
dels projectes guanyadors
Acte públic

3 de març 2021
21 de març 2021
23 de març de 2021
26 de març de 2021
Març – Juliol de 2021
2 de juliol de 2021
Mediats de juliol de 2021
Mediats de juliol de 2021

10. Secret estadístic i protecció de dades
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1. La Secretaria General de la Universitat de Barcelona, amb adreça a Gran Via de les
Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona i adreça de correu electrònic
secretaria.general@ub.edu, és la responsable del tractament de les dades
personals dels participants.
2. La finalitat del tractament de les dades personals és gestionar el premi StartUB!
Sprint.
3. La base jurídica per al tractament de les dades personals és el consentiment dels
participants, consentiment que es pot revocar en qualsevol moment. Les dades
recollides són necessàries per poder dur a terme els tractaments esmentats.
4. Les dades es tracten durant el temps necessari per complir la finalitat per a la qual
es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar
d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.
5. Els destinataris de les dades són la Universitat de Barcelona i, si n’hi ha, les
persones encarregades del tractament de les dades. Així mateix, el nom i cognoms
dels guanyadors dels premis es publicaran al web www.ub.edu/startub. Les dades
no se cedeixen a cap tercer, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit,
únicament s’envien les dades necessàries.
6. Els participants poden accedir a les seves dades, sol·licitar-ne la rectificació, la
supressió, l’oposició, la portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la
Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de les Corts Catalanes,
585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça
secretaria.general@ub.edu. Han d’adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre
document identificador vàlid.
7. La persona que consideri que no s’han atès adequadament els seus drets pot
comunicar aquest fet al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de
Barcelona: protecciodedades@ub.edu o Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló
Rosa, 08028 Barcelona. Així mateix, té dret a presentar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
11. Confidencialitat i publicació dels resultats
La informació que es reculli estarà disponible en qualsevol moment perquè la
Universitat de Barcelona la consulti.
En qualsevol cas, la difusió de resultats ha de fer sempre referència a StartUB! i al
Consell Social de la Universitat de Barcelona.
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