LA UNIVERSITAT EMPRÈN 2016-2017 – 8ª EDICIÓ Bases de participació
1. Presentació
La Universitat Emprèn és un projecte que vol fomentar i sensibilitzar la cultura emprenedora i la
creació d’empreses entre els joves universitaris de Manresa, per tal d’incrementar a mig i llarg termini
el número d’iniciatives i projectes empresarials promogudes per aquests col·lectius.
Els seus principals objectius són:


Aprofitar el potencial innovador de la universitat per a la generació de noves empreses,
com també augmentar i estendre les vies per comercialitzar les tecnologies i els
coneixements generats a la universitat.
Fomentar la creació d’empreses innovadores intensives en el coneixement i donar suport
per crear-les.
Detectar possibles emprenedors per poder donar resposta a les seves necessitats en la
creació d’empreses.
Oferir assessorament a projectes empresarials de joves universitaris.
Organitzar sessions sobre emprenedoria i innovació.
Motivar l’esperit emprenedor dels universitaris, per tal de que apliquin els coneixements
adquirits i les experiències al desenvolupament de serveis i productes viables
comercialment.
Contribuir amb noves fórmules de suport a la creació de llocs de treball i dinamització
econòmica del nostre entorn.









En el marc d’aquest projecte, l’Ajuntament de Manresa, els Estudis d’Empresa de la Fundació
Universitària del Bages (FUB), l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), i la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) acorden realitzar una actuació conjunta consistent en
fomentar el desenvolupament de projectes empresarials. Durant el desenvolupament del programa hi
haurà sessions formatives, tutories i finalment un concurs on es premiaran els millors projectes
presentats. Tot aquest procediment, des de l’entrada de la sol·licitud, on es farà una breu descripció
del projecte a desenvolupar, fins a l’entrega de premis del concurs, engloben el projecte la Universitat
Emprèn 2016-2017.

2. Beneficiaris
Seran beneficiaris del projecte, alumnes universitaris del Campus Manresa, de forma individual o amb
grup d’un màxim de quatre alumnes per grup (es valorarà si hi ha grups interdisciplinaris, formats per
alumnes de diferents universitats, i amb diferents especialitats, ja que poden aportar diferents punts
de vista que enriqueixin més el projecte).
Per tal d’accedir al programa es podrà fer per dues vies.

2.1 Per lliure:
•

Poden participar al concurs els alumnes matriculats en el curs acadèmic 2015-2016 o
2016-2017 de l’EPSEM, FUB i UOC de la Catalunya Central i que desenvolupin un
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projecte partint d’una idea pròpia. No es permet presentar el mateix projecte dos anys
consecutius.

2.2 Mitjançant el banc de projectes:
•

Poden participar al concurs els alumnes matriculats en el curs acadèmic 2015-2016 o
2016-2017 de l’EPSEM, FUB i UOC de la Catalunya Central i que assisteixin a la jornada
de presentació del programa que inclou la presentació dels projectes tècnics a
desenvolupar. No es permet presentar el mateix projecte dos anys consecutius.

Es crearà un banc de màxim 10 idees provinents de treballs de fi de grau o fi de màster
desenvolupats per alumnes de l’EPSEM i/o estudis de l’àmbit de la Salut de la FUB. La
captació d’aquests treballs es farà mitjançant el professorat de les universitat FUB i EPSEM.
Per poder-hi participar, caldrà que el projecte hagi estat escollit.
L’elecció d’aquests treballs correspondrà al professorat de les universitats FUB i EPSEM i els
seleccionats podran accedir a participar en el programa d’aquest banc de projectes. Els
autors dels treballs seleccionats i que acceptin participar en el programa rebran un premi de
100 euros per cadascun dels projectes escollits.
L’acceptació i la participació del seu treball en aquest banc de projectes implica
necessàriament que els autors dels treballs seleccionats exposin mitjançant una presentació
de no més de 5 minuts, el seu projecte als estudiants de les diferents universitats de
Manresa, en el marc d’una jornada de presentació del programa.
Així mateix l’acceptació de la participació també comporta la cessió dels drets d’explotació
de la propietat intel·lectual així com els drets de la propietat industrial que es puguin derivar
d’aquesta explotació a favor dels alumnes que desenvolupin el projecte. Aquests drets
inclouen, en particular, el dret de reproducció, el dret de distribució, el dret de
transformació i el dret de comunicació pública.
Els estudiants que participin com a oients a la jornada podran escollir qualsevol dels treballs
presentats durant la mateixa jornada. El professorat de cada centre podrà decidir si el seu
alumnat ha de treballar en grup o ho pot fer individualment. Un mateix projecte podrà ser
escollit per més d’una persona o grup.
Altrament l’autor del projecte també tindrà l’opció d’integrar-se en un dels grups que hagi
escollit desenvolupar la seva idea. Això li donarà la possibilitat també d’optar a la resta de
premis establerts en les presents bases. Només podrà participar en un grup i optar a un sol
premi.
Els treballs en grup seran d’un màxim de 4 persones. Excepcionalment, i a criteri de la comissió
organitzadora, es podran crear grups amb més estudiants.

3. Condicions del projecte
1. Es crearà una plataforma dins la web de Manresa Campus Universitari, amb enllaç directe des
de la web de totes les institucions universitàries, on els alumnes que vulguin participar
desenvolupant un projecte d’empresa, podran omplir un formulari en què s’especificarà la
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idea que es vol desenvolupar, les dades personals dels participants, així com també s’indicarà
el centre universitari en què estan inscrits.
2. Durant el curs 2016-2017 les entitats que promouen el projecte organitzaran sessions
formatives i actes relacionats amb el món de l’empresa.
3. El CEDEM posarà a disposició de tots els participants els seus tècnics, per a l’assessorament en
l’elaboració dels plans de viabilitat.
4. Els participants hauran de facilitar tota la informació que requereixi la comissió organitzadora.
5. Els projectes empresarials han de ser originals. L’autor o els autors seran els únics
responsables enfront de qualsevol incidència que per aquest motiu es pugui produir.
6. Els treballs que es presentin en llengua estrangera s’hauran d’acompanyar d’una còpia escrita
en llengua oficial (català o castellà). En cas d’arribar a la jornada final, la presentació oral
també serà en llengua oficial.
7. Els participants assumeixen la responsabilitat envers l’Ajuntament de Manresa, la UOC, ESEPM
i la FUB del contingut de les propostes presentades i en seran responsables davant de tercers.
8. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i el no compliment de
les mateixes significarà la desqualificació immediata.

4. Dotació de premis
4.1 Premis programa banc de projectes
Es lliuraran un màxim de 10 premis d’un import de 100 euros a cadascun als autors dels projectes
escollits i que participin en programa del banc de projectes, d’acord amb les condicions fixades
Aquests import de 100 euros és brut, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquest el percentatge de
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.

4.2 Premis universitat emprèn



Premi al millor pla d’empresa 1.500 €
Accèssit al millor pla d’empresa 750 €

Els participants dels projectes guanyadors tindran també:


La FUB: Pels participants dels projectes guanyadors al millor pla d’empresa tindran un 75% de
descompte sobre el preu de matrícula en un postgrau de l’àmbit d’empresa de la FUB. En la resta
de premis es podrà gaudir d’un descompte del 50% en un postgrau de l’àmbit d’empresa de la
FUB (els postgraus s’hauran de realitzar durant els dos cursos següents a la convocatòria dels
Premis).
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EPSEM concedirà una unitat, a escollir, a cada un dels premiats dins el Programa de Tallers
d’Extensió Universitària UPC (la matricula haurà de fer-se durant el curs acadèmic immediatament
següent a la convocatòria dels Premis)



La UOC concedirà una unitat, a escollir, a cada un dels premiats dins els seminaris de tardor,
seminaris d’hivern i la Universitat Oberta d’Estiu (s’hauran de realitzar durant els dos cursos
següents a la convocatòria dels Premis)

Aquests imports són bruts, per la qual cosa s’haurà de deduir d’aquests el percentatge de
retenció corresponent segons la normativa vigent aplicable.
Aquests premis no són acumulables.
L’Ajuntament de Manresa donarà instruccions als guanyadors per posar-se en contacte i facilitar les
seves dades personals i altres que consideri necessàries.
L’Ajuntament de Manresa es reserva el dret d’excloure del concurs les propostes guanyadores dels
autors amb els quals hagi estat impossible contactar i obtenir la informació abans especificada.

5. Termini de presentació i selecció de projectes Universitat Empren
5.1 Termini de presentació dels projectes
El termini de presentació dels projectes finalitzarà el 31 de maig del 2017. Es podran dipositar
a les oficines de qualsevol dels centres universitaris participants : FUB, EPSEM i UOC- Manresa
i a les oficines del CEDEM. Palau Firal. Polígon Industrial Els Dolors. C/ Castelladral, 5-7.
Manresa
La documentació que cal presentar és:
 Formulari d’inscripció
 Fotocòpia NIF, NIE o passaport de tots els membres integrants del projecte d’empresa
 Projecte empresarial (en paper i en format digital)
 Maquetes, vídeos i altre documentació que es cregui adient
5.2 Sistema d’avaluació
La valoració dels projectes participants seguirà els següents criteris:
Aspectes del contingut:
 Innovació i originalitat del projecte (de 0 a 10 punts)
 Projectes empresarials de base tecnològica o intensives en coneixement (de 0 a 10 punts)
 Analítica dels factors condicionants (de 0 a 10 punts)
 Formulació estratègica (de 0 a 10 punts)
 Concreció dels objectius (de 0 a 10 punts)
 Viabilitat tècnica (de 0 a 10 punts)
 Viabilitat econòmica i financera (de 0 a 10 punts)
 Potencial de creació d’ocupació i qualitat (de 0 a 10 punts)
 Potencial internacional (de 0 a 5 punts)
 Aprofitament dels recursos disponibles (de 0 a 5 punts)
4






Responsabilitat social cooperativa (de 0 a 5 punts)
Aplicació de sistemes d’avaluació (de 0 a 5 punts)
Perfil de l’equip emprenedor i caràcter multidisciplinari d’aquest (de 0 a 10 punts)
Presentació general del projecte (documentació, redactat, maquetes, anuncis,...) (de 0 a
10 punts)

Els 10 projectes que obtinguin més puntuació hauran de presentar a un jurat el seu treball
dins la jornada final que tindrà lloc durant el mes de juny de 2017. La puntuació obtinguda en
la valoració del contingut serà el 70% del total. La presentació oral serà valorada pel jurat amb
una puntuació d’1 a 10, ponderada al 30% i que serà sumada a la valoració tècnica que donarà
lloc als projectes guanyadors (0,7 * total punts contingut) + (0,3 * total punts oral).
El nom dels finalistes serà comunicat almenys una setmana abans del lliurament de premis, i el
nom dels premiats es farà públic durant l’acte de lliurament.
5.3 Jurat
Per tal de premiar els projectes presentats es constituirà un comitè de selecció en el qual es
diferenciaran dos grups d’avaluació amb finalitats específiques:
 Valoració del contingut:
Una comissió tècnica realitzarà la primera valoració dels projectes presentats. La comissió
està formada per 2 tècnics del Servei d’Activitat Econòmica i Promoció de la ciutat de
l’Ajuntament de Manresa i un representat de l’entitat GEST
 Valoració final:
Un jurat seleccionarà els projectes guanyadors segons la valoració de la comissió tècnica i
la presentació oral dels finalistes. Aquest estarà format per un representant de cada una
de les entitats organitzadores i persones qualificades en l’àmbit empresarial. Les decisions
del jurat són inapel·lables.
Aquest concurs es podrà declarar desert en qualsevol de les categories per falta de qualitat
dels projectes presentats.
El comitè de selecció es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en
aquests criteris, com també d’interpretar-los.
A través de la participació en aquestes bases, s’autoritza a l’Ajuntament de Manresa a
difondre el nom dels guanyadors i dels seus projectes presentats.
El jurat tindrà la facultat de rebutjar i excloure del concurs els projectes que incompleixin els
requisits i les condicions establertes en aquestes bases.

6. Confidencialitat
Les entitats organitzadores del projecte garanteixen la confidencialitat dels projectes presentats, així
com tota la documentació presentada, de manera que la informació serà propietat exclusiva dels seus
autors.
Malgrat tot, podran difondre’s les característiques generals dels treballs així com el nom dels
participants i els projectes.
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7. Comissió del projecte
La direcció, organització i seguiment del projecte serà a càrrec d’una Comissió directora, integrada per
representants de cadascuna de les institucions participants: l’Ajuntament de Manresa, la FUB, l’EPSEM
i la UOC.
La Comissió organitzadora decidirà sobre els diferents assumptes que derivats de l’aplicació de les
presents bases, així com resoldrà sobre els dubtes que en el transcurs de l’execució del projecte es
puguin plantejar.

8. Protecció de dades.
D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del registre de documents de l’Ajuntament
per al seu tractament informàtic. Així mateix, existeix la possibilitat d’exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes inclosos en la legislació vigent, mitjançant escrit
adreçat a l’Ajuntament de Manresa.

Amb el suport i finançament de:
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