BASES DE LA 4ta CONVOCATÒRIA DEL PREMI
INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

PRIMER. OBJECTIU
L’objectiu del premi és el d’incentivar qualsevol tipus de projecte empresarial que aporti la suficient entitat per a ser reconegut, potenciat, finançat i, si cal, acompanyat, per al desenvolupament de la seva activitat.
SEGON. DOTACIÓ ECONÒMICA
S’estableixen dues línies de dotació de premis:
-

Premi per a projectes amb activitat iniciada.

-

Premi per a projectes sense activitat iniciada.

Les dotacions dels premis, es relacionen tot seguit:
A) Per a projectes amb activitat iniciada:
•

Premi al projecte guanyador: 5.000,00 Euros en metàl·lic, dotat per CAIXABANK,
SA.

•

Premis complementaris al projecte guanyador:
-

1 beca de 1.500,00 Euros en concepte de beca d’estudis de Postgrau/Màster de
l’àmbit d’empresa, del Centre Internacional de Formació Contínua del Campus
Manresa de la UVIC-UCC. (dotat per la FUB) .

-

1.000,00 Euros en metàl·lic, dotat per la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Centre Gestor 330003,Pospre G/221102/G.

B) Per a projectes sense activitat iniciada:
•

Premi al projecte guanyador: 2.000,00 Euros (dotat per CAIXABANK, SA)

•

Premis complementaris al projecte guanyador:

-

1 beca de 1.500,00 Euros en concepte de beca d’estudis de Postgrau/Màster de
l’àmbit d’empresa, del Centre Internacional de Formació Contínua del Campus
de Manresa de la UVIC-UCC. (dotat per la FUB).

Els premis consistiran en l’entrega, als projectes empresarials guanyadors, dels premis relacionats anteriorment. Els projectes guanyadors seran els que obtinguin la puntuació més elevada; en cas d’empat o altra casuística, el jurat determinarà la manera d’actuar.
Els projectes finalistes de cada línia, podran fer la presentació del seu projecte en l’acte d’entrega dels premis, en les condicions establertes en el mateix, quant a la durada i als mitjans a
utilitzar.
TERCER. BENEFICIS ADDICIONALS
De tots els projectes presentats, tant iniciats com no iniciats, que obtinguin una puntuació final
mínima de 60 punts, CAIXABANK es compromet a estudiar la possibilitat de finançar-los, amb el
màxim import possible segons les necessitats manifestades en el projecte.
Per a obtenir aquest finançament, els projectes també hauran d’assolir un mínim del 50% de la
puntuació màxima de cadascun dels conceptes avaluables.
Els conceptes a avaluar i la seva puntuació, es determinen més endavant.
QUART. PROJECTES SUSCEPTIBLES DE SER PRESENTATS
Es podran presentar tot tipus de projectes; tant de nova creació com en funcionament, i a
establir o establerts a la comarca del Bages. La seva titularitat podrà ser tant de persones físiques com de qualsevol tipus de persones jurídiques.
CINQUÈ. AVALUACIÓ
Els projectes presentats seran avaluats per un tribunal format per les entitats participants:
CAIXABANK, SA – GEST! – CEDEM – FUB – UPC.
L’avaluació es farà analitzant i puntuant els conceptes desenvolupats i consensuats per les entitats organitzadores, han d’arribar a una puntuació mínima estipulada per a ser acreditat com
a projecte finançable.
-

A) CONCEPTES A AVALUAR:
•

Titularitat-antecedents: puntuació màxima: 30 punts

•

Finalitat/viabilitat/credibilitat: Puntuació màxima: 30 punts

•

Capacitat de generació de recursos: puntuació màxima: 40 punts

La puntuació final obtinguda per a cada projecte, serà la mitjana de les puntuacions
presentades per les cinc entitats avaluadores.

-

B) DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER PART DELS PROJECTES PARTICIPANTS:
La documentació base que els projectes hauran de presentar, sense descartar que es
pugui demanar altra documentació i/o informació que es consideri necessària, serà la
següent:

-

•

Pla empresa/pla inversió/ necessitats de finançament

•

Balanç i compte d’explotació real/provisional dels exercicis que es considerin adients

•

Document signat autoritzant consulta per: CIRBE/RAI/ASNEF

•

Document autoritzant a les entitats avaluadores a la consulta de la documentació
aportada.

•

E-mail i telèfons de la persona/es titular/s del projecte.

•

Altra documentació que CAIXABANK, SA consideri necessària.

C) PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ :
Els documents requerits, es podran presentar a través de qualsevol de les dues vies
següents:
•

Enviant un e-mail a :
tada.

•

Personalment, a través de qualsevol oficina de CAIXABANK, SA, radicada al Bages.

, adjuntant-hi la documentació sol·lici-

CAIXABANK, SA es compromet a facilitar tota la documentació aportada per a cada projecte a GEST! , al CEDEM, a la FUB i a la UPC per al seu anàlisi i avaluació.
SISÈ. ALTRES BENEFICIS
Gest!, CEDEM, la FUB , i la UPC , es comprometen a assessorar i/o acompanyar els projectes que
es considerin viables, per tal de fomentar l’esperit emprenedor i generar nous llocs de treball.
L’Ajuntament de Manresa realitzarà aquest assessorament a través de personal propi i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 422.1.143.00 i 422.1.160.00 del pressupost municipal vigent.

SETÈ. PUBLICITAT
També l’entrega dels premis es farà en un acte destinat a l’efecte, amb la presentació i divulgació dels premis guanyadors, i d’aquells altres projectes que les entitats organitzadores creguin
convenient. Aquest acte tindrà entitat pròpia dins la setmana de l’emprenedoria.
VUITÈ. ÚS DE LA IMATGE
En tots aquells casos en què com a conseqüència i en aplicació dels acords establerts al present
conveni, alguna de les entitats consideri necessari fer ús dels logotips de les altres, haurà de
demanar-los autorització prèvia, en el cas de la UPC, al Servei de Comunicació, especificant l’aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d’ús sol·licitat.
A l’autorització que en tot cas s’haurà d’atorgar per escrit, s’especificarà l’ús o usos per als quals
es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la vigència del present
conveni.
No obstant això, quan l’ús dels logotips i altres marques identificatives hagi de tenir caràcter
lucratiu per a l’entitat sol·licitant, s’haurà de formalitzar el corresponent contracte de llicència
de marca.
NOVÈ. CONFIDENCIALITAT
Les parts intervinents es comprometen al compliment de tota la normativa relativa a la Protecció
de dades regulada en el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament general de protecció de dades), i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals i a tota la resta de normativa que la desenvolupa o qualsevol altre reglamentació complementària vigent.

