
 

 

 

CONCURS EMPRÈN EN DIGITAL 

 

El concurs Emprèn en digital a la millor idea emprenedora pretén impulsar l’esperit emprenedor 

entre la comunitat universitària i donar visibilitat a les vocacions empresarials, animant tots els 

seus membres a convertir les idees en realitat. 

 

Per concursar només cal tenir una idea que solucioni una necessitat detectada en la societat o en 

el mercat i que pugui convertir-se en una empresa que comercialitzi el producte o el servei.  

 

El jurat, format per membres de les universitats de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària 

(XEU), posarà especial atenció en aquelles idees que hagin apostat per solucions de qualitat, que 

siguin innovadores i que aportin valor (comercial i/o social). 

 

BASES DEL CONCURS 

 

Objectius 

— Fomentar l’esperit emprenedor i innovador de la comunitat universitària. 

— Impulsar la generació d’idees que solucionin necessitats reals. 

— Potenciar les idees que puguin convertir-se en un producte o servei real i comercialitzable. 

 

Participants 

— Estudiants de les universitats membres de la Xarxa d’Emprenedoria Universitària (XEU). 

— Professorat i personal investigador de les universitats membres de la XEU. 

— Personal d’administració i serveis de les universitats membres de la XEU.  

 

 



 

 

Premi 

La persona guanyadora del concurs obtindrà el premi següent: 

 Un iPad. 

 Assessorament per elaborar el pla d’empresa de la seva idea de negoci. 

 Assessorament per buscar el finançament del projecte. 

 

Documentació 

Les idees s’han de presentar mitjançant el formulari en línia disponible al web www.xeu.cat, 

que ha d’incloure tant les dades d’identificació de la persona participant com la descripció de la 

idea empresarial. 

 

Dades d’identificació: 

 Nom i cognoms 

 NIF 

 Adreça postal i codi postal 

 Població 

 Nacionalitat 

 Adreça electrònica 

 Telèfon de contacte 

 Data de naixement 

 Gènere 

 Branca d’estudis 

 Estudis 

 Estat del estudis  

 Universitat 

 Relació amb la universitat  

 

La descripció de la idea empresarial ha d’incloure: 

 Descripció de la idea de negoci 

 Descripció del producte i proposta de valor  

 Públic objectiu del projecte 

 Informació addicional rellevant 

 

Un cop enviat el formulari amb totes les dades, cada participant rebrà per correu electrònic la 

confirmació de la seva participació. 

 



 

 

Termini de presentació 

Del 2 de maig al 27 de maig de 2011 a les 15 hores. 

 

Criteris de selecció 

Els criteris de valoració que se seguiran a l’hora de seleccionar les propostes són: 

 La qualitat, creativitat i originalitat de la idea. 

 La coherència entre el producte/servei, la solució que aporta i el públic objectiu. 

 La justificació o contextualització de la presentació.  

 Qualsevol altre criteri que el jurat cregui oportú valorar. 

Si un mateix participant envia dues idees de negoci, es valorarà la última rebuda.  

Procés de selecció 

— Fase I. Preselecció 

Preselecció de les idees finalistes per part del jurat de la XEU. El dia 20 de juliol es 

comunicarà el resultat als participants, a través del web de la Xarxa i per correu 

electrònic. 

— Fase II. Selecció  

El dia 6 d’octubre, en el marc de les activitats de la XEU del Dia de l’Emprenedoria i 

Innovació Universitària, el jurat, integrat per un nombre imparell de membres 

coordinadors de la XEU, seleccionarà la idea guanyadora entre els projectes finalistes 

de la fase I.  

Jurat 

El jurat està integrat per representats de les entitats organitzadores del concurs i consta de: 

 President/a 

 Secretari/ària 

 Vocals 

Les funcions del jurat són: 

 Acceptar o excloure les propostes presentades, i fer constar a l’acta —si escau— les 

raons de l’exclusió. 

 Preseleccionar les propostes presentades. 

 Proclamar la proposta guanyadora per a la concessió del premi. 

 Aplicar les bases i resoldre les incidències o qüestions no previstes que es plantegin. 



 

 

La decisió del jurat és inapel·lable. El premi es pot declarar desert. 

Confidencialitat 

La Xarxa d’Emprenedoria Universitària garanteix la confidencialitat de la informació 

presentada pels participants, que és propietat exclusiva dels autors. Malgrat tot, la XEU pot 

difondre les característiques generals de la proposta, així com el nom de la persona guanyadora 

del concurs. 

 

Les dades personals que la Xarxa d'Emprenedoria Universitària sol·liciti als usuaris es 

destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas i es tractaran d'acord 

amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 

 

Lliurament del premi 

El premi es lliurarà el dia 6 d’octubre de 2011 a Barcelona, en el marc de les activitats de la 

XEU del Dia de l’Emprenedoria i Innovació Universitària. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


