Bases del Concurs Emprèn UPC 2017

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-BarcelonaTech) posa en marxa la 7a edició
del Concurs: ESTUDIA i EMPRÈN a la UPC!
Aquesta iniciativa pretén contribuir a fomentar l'esperit emprenedor i la cultura de la innovació
entre els estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Aquest concurs està organitzat per el Servei de Gestió de la Innovació de la UPC, i compta
amb el patrocini de Inovyn, Agbar i KIC Innoenergy, i amb la col·laboració del Centro
Internacional Santander Emprendimiento, el qual promou el Programa YUZZ “Jóvenes con
Ideas”.
El concurs consta de dues fases:
1. Idea de Negoci: En aquesta primera fase es pre-seleccionaran fins a un màxim de 20
propostes finalistes.
2. Projecte Empresarial: Els projectes seleccionats rebran formació i assessorament per
estructurar i defensar una proposta empresarial viable. Un cop superada aquesta
segona fase, es durà a terme la presentació davant del jurat.
Requisits:
- Els projectes han d'incorporar algun element tecnològic i/o innovador.
- Els equips han d'estar formats com a mínim per un estudiant o recent titulat (< 2 anys) de la
UPC.
Premis:


Els premis otorgats per l’espai EMPREN UPC són:

1r premi: 3.000€ i viatge a Silicon Valley (per a 1 participant)
2n premi: 2.000 €
3r premi: 1.000 €


I els premis nacionals, del programa Yuzz són:

1r premi: 30.000€
2n premi: 20.000 €
3r premi: 10.000 €


A més a més també s’entreguen uns premis especials:

Premi Yuuz de la dona
Premi Yuzz Fintech

OBJECTE DEL CONCURS
El Concurs d’idees de negoci s’engloba dins del marc de les accions d’innovació i creació
d’empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya a través del Servei de Gestió de la
Innovació de la UPC.
La idea del Concurs parteix del propòsit d’animar els estudiants i recent titulats perquè apliquin
el coneixement rebut durant els estudis i l'experiència professional al desenvolupament de
serveis i producte amb possibilitats de comercialització.
Des del Servei de Gestió de la Innovació de la UPC es potenciarà la continuïtat dels projectes i
se'ls donarà suport un cop finalitza el Concurs perquè es facin efectives les idees de negoci
dissenyades.
Una tercera finalitat del Concurs és establir un canal de comunicació amb l’alumnat per
apropar-nos a les seves necessitats i col·laborar en qualsevol iniciativa d'idea de negoci.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS I PROJECTES
Pot participar en el concurs qualsevol estudiant, recent titulat o grup que tingui una idea de
negoci. No hi poden participar empreses ja constituïdes.

Es dirigeix a estudiants/recent titulats de la Universitat Politècnica de Catalunya. També
poden presentar-s'hi grups d'estudiants mixtos que integrin com a mínim un estudiant de la
UPC. No existeix cap requisit en quant al nombre de projectes presentats per un mateix grup o
persones individuals.
Les idees de negoci, plans d'empresa i presentacions podran presentar-se en català, castellà o
anglès.

PRIMERA RONDA. PRESENTACIÓ DE LA IDEA DE NEGOCI

El grup haurà d’assignar un representant que realitzarà la inscripció via web i farà la funció
d’interlocutor amb l’organització del Concurs. Des del Servei de Gestió de la Innovació de la
UPC no es donarà informació ni verbal ni escrita a cap altra persona que no sigui aquesta,
mantenint així la confidencialitat total del projecte.

Inscripció:
Les idees de negoci s'han de lliurar abans del dia 14/12/2016. Cal fer-ho en format electrònic,
emplenant el formulari d’inscripció de la web d’inscripcions de YUZZ.
Un cop analitzades totes les idees innovadores i abans del dia 15 de gener del 2017 es
comunicarà per e-mail les 20 seleccionats per passar a la segona ronda.

SEGONA RONDA. CONCURS DE PROJECTES EMPRESARIALS
Els finalistes seleccionats passaran a la segona ronda del Concurs tenint en compte els criteris
d’avaluació especificats en aquestes bases.
Els finalistes hauran de realitzar un itinerari formatiu des del mes de gener de 2017 fins al mes
de maig de 2017. Unes sessions formatives amb un mínim de 11 sessions presencials a l’Espai
Emprèn de la UPC, per adquirir els coneixements necessaris per a estructurar la proposta
empresarial. Els temes tractats s’adaptaran a les necessitats dels finalistes posant un interès
especial a articular els conceptes més bàsics d’un pla d’empresa. La formació serà impartida
per experts provinents del Programa YUZZ, i es realitzaran a l’Espai Emprèn de la UPC.
Durant aquest període, els finalistes disposaran de la mentorització personalitzada d’un tutor.
La segona ronda finalitza amb:



Lliurament del pla d’empresa i resum executiu del projecte.
Defensa del projecte per mitjà d’una exposició oral d’una durada màxima de 7 minuts
(durant el mes de maig de 2017)

EL JURATt
1ª Fase: El Jurat està format per membres de l’equip del Servei de Gestió de la Innovació de la
UPC.
2ª Fase: El Jurat està format per representants de les empreses patrocinadores.

ELS PREMIS
Premis:


Els premis otorgats per l’espai EMPREN UPC són:

1r premi: 3.000€ i viatge a Silicon Valley (per a 1 participant)

2n premi: 2.000 €
3r premi: 1.000 €


I els premis nacionals, del programa Yuzz són:

1r premi: 30.000€ i
2n premi: 20.000 €
3r premi: 10.000 €


A més a més també s’entreguen uns premis especials:

Premi Yuuz de la dona
Premi Yuzz Fintech

CRITERIS D’AVALUACIÓ
En la valoració de les idees es tindrà en compte:


Originalitat i grau d’innovació de la idea.



Potencial de negoci i nivell de desenvolupament.



Coneixement del mercat/sector i adequació a les necessitats i les demandes d’aquests.



Model de negoci: formes d’explotació del negoci.



Nivell de claredat i empatia de la presentació.

OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS
Els participants tenen les següents obligacions:



Acceptar les bases del concurs.



La formació presencial al Programa YUZZ serà obligatòria, i es valorarà la participació
activa en la mateixa.



Es obligatori fer el seguiment actiu de les sessions mentoritzades.



Lliurar en els terminis indicats a les bases la documentació requerida per fer les
valoracions.



Garantir l’exactitud de les dades.



Informar a l’organització en cas d’abandonar el concurs.

La falsedat de les dades o l’incompliment dels requisits que s’assenyalen en aquestes bases
donarà lloc a la desqualificació com a participants del Concurs.

OBLIGACIONS DE L’ORGANITZACIÓ
L’organització es compromet a:



Donar en tot moment assessorament i suport als participants de la segona ronda
mitjançant la formació i la figura del tutor.



Posar a l’abast dels participants els recursos humans i informatius que es considerin
oportuns per a la consecució dels objectius del Concurs.



Preservar la confidencialitat dels projectes presentats pels participants i seguir en tot
moment els acords signats per ambdues parts (participants i organització) amb aquesta
finalitat.

ACORD DE CONFIDENCIALITAT

A l’efecte d’establir una pauta de comportament referida a la naturalesa confidencial dels
projectes, presentem els acords que permeten definir i delimitar l’ús i el tractament de la
informació que els participants lliuraran a l’organització en el transcurs del Concurs:



El títol del projecte, tal com es presenta al document lliurat per participar en la primera
fase, serà del domini públic com a identificador del projecte.



En tot moment la informació facilitada serà tractada seguint un criteri d’absoluta
confidencialitat.



L’ús de la informació facilitada estarà limitat a l’avaluació i el seguiment del projecte
segons els criteris que es detallen en les bases del Concurs.



El comitè organitzador del Concurs podrà posar la informació lliurada a la disposició de
les persones implicades en el procés de selecció dels projectes, en el pla de formació i
en el seguiment dels projectes seleccionats. Totes aquestes persones quedaran
igualment obligades pels termes d’aquest acord de confidencialitat.



En cap cas la informació facilitada serà transmesa o comunicada a persones o entitats
públiques o privades sense el consentiment i l’autorització dels autors.



Qualsevol document generat a partir de la informació facilitada serà igualment
mantingut segons el principi d’absoluta confidencialitat.



Durant el desenvolupament del Concurs, i també posteriorment, es faran públics
exclusivament el títol i els detalls del projecte que els autors acceptin com a necessaris
per obtenir ressò públic.

