III CONCURS D’IDEES I PROJECTES EMPRENEDORS
“JOVEMPRÈN”
OBJECTIU DEL CONCURS JOVEMPRÈN
L’objectiu principal del III Concurs d’idees emprenedores és que desenvolupeu el potencial
creatiu en l’àmbit de la generació d’idees empresarials i premiar a aquells que
desenvolupeu una idea fins a la realització del projecte d’empresa.

COM PARTICIPAR?
Per participar només cal estar matriculat en algun dels centres d’ensenyament que
participin el en programa JovEmprèn de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.
Caldrà adjuntar amb el treball on es demanen les vostres dades personals, el vostre DNI.

C A R A C TE R ÍS TI Q U E S DE LE S P R O P O S TES
Les propostes poden ser presentades individualment o en grups màxim de tres persones.
En cas d’haver-hi una maqueta del projecte, prototip, o vídeo aquests el podreu lliurar
físicament al professor/a de la matèria junt amb el treball. En el cas de vídeo, es podrà
lliurar en suport digital (cd, dvd o llapis de memòria), també junt amb el treball. També
mitjançant un enllaç a algun servei d’allotjament d’arxius al núvol, enviant l’enllaç a
promocioeconomica@santvi.cat.

P R E SE N TA C I Ó DE L ES P RO P O S TE S
Les propostes les podreu presentar com a màxim fins el dia 6 de maig de 2016. El lloc
de presentació serà el mateix centre educatiu on estigueu matriculats o al Registre General
de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, Plaça de l'Ajuntament, 10.

PREMIS
CATEGORIA ESO:
-

Premi millor idea empresarial ESO: 150€
Accèssit millor idea empresarial ESO: 75€
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CATEGORIA BATXILLERATS I CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR:
-

Premi millor projecte Batxillerat/CFGS: 150€
Accèssit millor projecte Batxillerat/CFGS: 75€

CATEGORIA CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG:
-

Premi millor projecte CFGM: 150€
Accèssit millor projecte CFGM: 75€

PREMIS ESPECIALS:
-

Premi al projecte més innovador: 100€
Premi al projecte més ben treballat: 100€
Premi al projecte més responsable socialment: 100€

En tots els casos s’entén que aquestes quantitats inclouen els impostos.

C R I TE R I S D E VA L O R A C I Ó
Els criteris de valoració seran els següents:
A. GRAU D’INNOVACIÓ DE LA IDEA.
-

Ser un nou servei/producte en el territori
Aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.

B. MILLOR JUSTIFICACIÓ DE LA SEVA VIABILITAT
-

Coherència i possibilitat de què la idea es pugui dur a terme.

C. PROJECTE MÉS BEN TREBALLAT.
-

Qualitat lingüística, prototips i presentació general de la idea o projecte

D. RESPONSABILITAT SOCIAL DEL PROJECTE.
-

Aplicació de polítiques de responsabilitat social empresarial. Contribució activa i
voluntària en els àmbits social, econòmic i ambiental de l’entorn on l’empresa
operaria.

Es valorarà fins a 10 punts cada un dels quatre apartats anteriors. Resultarà guanyadora la
idea o projecte que rebi més punts en cada categoria (ESO, CFGM i CFGS+Batxillerats).
Respecte als premis especials guanyaran les idees o projectes que en l’apartat a), c) i d)
tinguin millor puntuació. Aquests premis seran incompatibles amb els projectes guanyadors
a la millor idea o projecte empresarial de les diferents categories (ESO, CFGM i
CFGS+Batxillerats), i als seus corresponents accèssits.
Podeu consultar les bases senceres així com més informació sobre el programa a:

www.jovempren.blogspot.com
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