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Bases
INTRODUCCIÓ

Mas Vinyoles Venture Factory, l’Ajuntament de Torelló i la Universitat de Vic -UCC convoquen els Premis
ADNemprèn, emprenedors a la Catalunya Central.
Catalunya és un país històricament emprenedor, però en els darrers anys aquesta tendència s’ha reforçat
i s’ha democratitzat. No obstant això, la imatge de l’emprenedoria segueix massa lligada al context urbà.
Convé, doncs, incentivar, reconèixer i crear nous referents d’emprenedors vinculats al territori i no per
això menys vinculats a conceptes com la innovació, l’ambició disruptiva, la internacionalització, la competitivitat o la responsabilitat social.
Mas Vinyoles Venture Factory (www.vinyolesfactory.com) és una factoria de nous projectes empresarials
especialitzada en els sectors cleantech i smart tech, que genera les idees de negoci, crea un equip
emprenedor, hi injecta capital i els acompanya fins a la seva consolidació. MVVF s’ubica al Mas Vinyoles
Hub de Sant Pere de Torelló (Osona).
L’Ajuntament de Torelló, com a institució pública, ha d’administrar els interessos dels municipis i ha de
vetllar per la qualitat de vida dels seus ciutadans. Un dels eixos de la seva acció de govern és el desenvolupament econòmic del municipi, tot posant l’accent a impulsar iniciatives d’emprenedoria i facilitar
l’arribada de noves empreses al territori, així com fomentar l’esperit emprenedor.
La UVic – Universitat Central de Catalunya fa un èmfasi especial en la qualitat acadèmica i la qualitat
humana d’una formació centrada en l’estudiant. El seu model formatiu garanteix el creixement personal i
la plena professionalització dels titulats amb aprenentatges personalitzats a través d’un sistema tutorial
que articula un veritable treball d’equip, tant de docents com del conjunt de la Universitat.

OBJECTIUS

Els Premis ADNemprèn volen reconèixer i premiar la trajectòria d’emprenedors/dores sorgits a la Catalunya Central que siguin referents per a tots aquells que aposten per l’emprenedoria com a forma d’encarar
el futur professional i generar impacte econòmic i social.
Els premis volen reconèixer els “atributs ADNemprèn”: l’actitud emprenedora, la visió de futur, l’ambició
innovadora i d’internacionalització, la capacitat de gestió empresarial i el compromís social i ambiental
amb el territori. Els premis s’atorgaran a persones o a equips, més enllà del projecte.
Des de la Catalunya Central, es vol mostrar que el territori també és un factor clau i facilitador de l’emprenedoria i que aquesta no és només un fenomen de grans ciutats.
Els premis volen ser, també, una plataforma per establir ponts de relació entre les noves generacions
d’emprenedors actuals i grans emprenedors consolidats. La Catalunya Central té emprenedors consolidats de grans projectes empresarials que tenen ADN emprenedor.
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Bases
ÀMBIT

Considerarem com a àmbit de la convocatòria les següents comarques: Osona, Garrotxa, Ripollès, Bages,
Berguedà, Moianès i Solsonès.

PREMIS ADNemprèn

Es convoquen els premis següents:
Premi 1. Premi ADNstarter
Es premiarà la trajectòria d’una persona emprenedora i la seva projecció de futur associada al o als
projectes que hagi promogut i/o estigui promovent.
Aquest premi, l’atorgarà l’Ajuntament de Torelló.
Premi 2. Premi ADNtransformer
Es premiarà la trajectòria d’una persona major de 48 anys que hagi reorientat la seva carrera professional
vers l’emprenedoria, tot valorant el projecte que estigui promovent i la superació del plus de dificultat que
sol presentar-se en aquest cas.
Aquest premi l’atorgarà la Fundació de la Universitat de Vic.
Premi 3. Premi ADNsmart clean
Es premiarà una persona emprenedora (o un equip) que lideri un projecte empresarial tecnològic, sòlid i
innovador en els camps de les anomenades cleantech o smart tech.
Aquest premi l’atorgarà la Fundació de la Universitat de Vic.
Premi 4. Premi ADNgurú
S’institueix un premi honorífic a una persona amb una llarga trajectòria emprenedora, que encarni els
atributs de l’ADNemprèn i pugui representar un referent per a les noves generacions d’emprenedors.
Per a cadascun dels premis 1, 2 i 3 se seleccionaran tres finalistes nominats entre els quals se seleccionarà el guanyador.
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Bases
DOTACIONS

Els guanyadors ADNstarter, ADNtransformer, ADNsmart clean, ADNgurú, rebran els següents premis:
· Dotació econòmica de 4.000€
· 8 hores d’acompanyament i assessorament empresarial
· 4 mesos d’estada gratuïta al co-working de Mas Vinyoles (una taula) o una estada de treball d’una
setmana (dilluns a divendres) amb allotjament per a un màxim de 4 persones.
· Diploma acreditatiu
Per als nominats:
· 2 hores d’acompanyament i assessorament empresarial
· 1 mes d’estada gratuïta al co-working de Mas Vinyoles (una taula) o una estada de treball de tres
dies amb allotjament per a un màxim de 4 persones.
· Diploma acreditatiu

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones candidates als premis podran presentar les seves pròpies candidatures o ser presentades per
qualsevol entitat pública o privada, empresa legalment constituïda, o persona física, preferentment
relacionada amb la promoció econòmica, empresarial o de foment de l’emprenedoria.
En el cas del premi ADNgurú, la candidatura podrà ser presentada per qualsevol entitat, però també els
propis membres del jurat podran proposar candidats a llur discreció.
La presentació pública dels Premis ADNemprèn es durà a terme el 26 d’abril de 2017 en el marc de la
jornada “Internet of Things (IoT), nou paradigma per a la Indústria i els Serveis” que tindrà lloc a Mas
Vinyoles Hub (Sant Pere de Torelló). El període de presentació de candidatures, s’obrirà a partir de la data
de publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona.

REQUISITS DE LES CANDIDATURES

Cadascuna de les candidatures indicarà clarament el premi al qual aspira.
Requisits específics per a cadascun dels premis ADNemprèn:
Premi 1. Premi ADNstarter: persona emprenedora amb una trajectòria d’entre 5 i 10 anys com a tal i que
estigui actualment liderant un projecte emprenedor.
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REQUISITS DE LES CANDIDATURES (cont.)

Premi 2. Premi ADNtransformer: persona emprenedora que hagi complert els 48 anys en la data límit de
presentació de candidatures i que, després d’un llarg període com a professional que ha treballat per
compte d’altri, s’hagi reorientat vers l’emprenedoria en els cinc anys precedents.
Premi 3. Premi ADNsmart clean: persona (o equip) emprenedor amb una trajectòria d’entre 5 i 10 anys
com a tal i que estigui actualment liderant un projecte emprenedor en els sectors smart tech o cleantech*.
Premi 4. Premi ADNgurú: persona amb llarga trajectòria emprenedora que, podent-se-li reconèixer
atributs ADN emprèn, pugui ser també un clar referent per a les noves generacions d’emprenedors.
(*) Nota: a efectes d’aquesta convocatòria, entendrem per empreses cleantech i smart tech les que, en la
seva principal activitat, responguin a les definicions següents:
Cleantech s’associa a les empreses que ofereixen productes o serveis relacionats amb les energies renovables, l’eficiència energètica, el reciclatge de materials, l’ús eficient de recursos naturals, la mobilitat
verda, l’economia verda i en general la facilitació de processos productius que redueixin la seva petjada
mediambiental i les emissions de carboni.
Smart tech s’associa al sector emergent d’empreses que ofereixen productes i serveis orientats a la
digitalització i a la generació massiva de dades i al seu tractament intel·ligent per tal de fer-ne informació
útil a molts nivells (processos productius, estudis de mercat, governança d’administracions, processos de
participació ciutadana, optimització de serveis públics, etc.). Aplicades a les ciutats s’utilitza el concepte
de Smart cities; en relació amb el tractament i ús de dades, parlem de big data o data mining i pel que fa
a la connectivitat entre objectes, màquines i persones utilitzem el concepte d’Internet de les Coses o
Internet of Things (IoT).

INSCRIPCIÓ I TERMINI PER PRESENTAR CANDIDATURES

La presentació i inscripció de les candidatures es farà a través del web www.adnempren.cat
El termini per a la presentació de candidatures finalitzarà el dilluns 31 de juliol de 2017 a les 12 hores del
migdia.
En cas que manqui documentació, l’organització la requerirà i haurà de ser presentada en el termini
establert. En cas de no presentar-la, el jurat podrà descartar la candidatura presentada.
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Amb caràcter general, les candidatures hauran d’adreçar una carta al jurat en la qual indicaran el premi
pel qual es postulen i el compliment dels requisits i factors de mèrit corresponents i en la qual resumiran
perquè se’n consideren mereixedors.
En el cas de les candidatures presentades per part d’una entitat pública o privada, empresa legalment
constituïda, o persona física, preferentment relacionada amb la promoció econòmica, empresarial o de
foment de l’emprenedoria, la carta haurà d’incloure, així mateix, una clara identificació de qui proposa la
candidatura i qui és el candidat proposat, tot explicant la relació que ha tingut i/o té amb el candidat o
candidata.
Addicionalment, caldrà aportar la documentació que s’especifica a continuació:
Presentació del currículum vitae complet de la persona candidata incloent formació i experiència professional emprenedora i , si és el cas, no emprenedora. Es valorarà l’aportació de referències externes.
Descripció de la trajectòria seguida i exposició del procés, de les causes, la forma i els mitjans amb què
s’ha orientat o reorientat a l’emprenedoria, especialment en el cas del premi 2 ADNtransformer.
Descripció resumida del(s) projecte(s) emprenedor(s) actual(s) : activitat, producte o servei, model de
negoci, equip emprenedor, trajectòria des de l’inici, xifres de vendes, inversions i resultats. Descripció de
la intervenció del candidat en el desenvolupament del projecte.
Si és el cas, descripció resumida de projectes emprenedors anteriors i exposició de les causes d’èxit o
no-èxit.
Finalment es podrà presentar qualsevol altra informació que expliqui i/o justifiqui el compliment dels
factors de mèrit que el jurat ha de valorar d’acord amb les bases corresponents.
La documentació aportada es pot presentar sota el format que es consideri més adient, tenint en compte
que la documentació es presentarà mitjançant l’aplicatiu d’inscripció del web www.adnempren.cat, que
té un límit de pes permès. Per aquest motiu, suggerim, si és el cas, elaborar enllaços i adjuntar-los a la
inscripció amb els documents que considereu (fotos, vídeos, presentacions...).

FACTORS DE MÈRIT

Es valorarà dels candidats la seva trajectòria emprenedora, des del seus inicis vers l’emprenedoria, la
capacitat de generar projectes que hagin comportat un impacte econòmic i social, més enllà del territori,
així com la capacitat dels candidats de constituir o esdevenir un referent d’emprenedoria.
Altres factors de mèrit relacionats amb l’actitud i trajectòria emprenedora:
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FACTORS DE MÈRIT (cont.)

· La capacitat d’iniciativa, d’entusiasme, de creativitat i de decisió.
· La capacitat per ser perseverant, flexible, amb capacitat d’adaptació i resiliència.
· La capacitat de reciclatge constant: formar-se, aprendre...
· La capacitat d’aglutinar equips forts.
· La capacitat de recuperació davant el fracàs o els contratemps. L’optimisme.
· La capacitat de generar canvis positius en l’entorn des de l’emprenedoria.
· La capacitat de generar projectes innovadors, sòlids i amb retorn social.
· La capacitat de visió i projecció internacional.
· La capacitat d’aconseguir els recursos per desenvolupar els projectes.
· La capacitat estratègica i comercial de generar ingressos.
· La capacitat de gestió empresarial del dia a dia.
· La capacitat d’innovació en l’organització empresarial, la gestió participativa i col·laborativa i la
conciliació familiar.

PROCÉS DE DELIBERACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS

Finalitzat el termini per presentar candidatures, l’organització es posarà en contacte amb els candidats
proposats i se’ls informarà que han estat presentats als premis ADNemprèn i se sol·licitarà el seu consentiment per mantenir la seva candidatura en el premi ADNemprèn que hagi estat proposat.
El jurat podrà demanar aclariments a la documentació presentada o fins i tot convocar reunions telefòniques amb els candidats o els que hagin presentat la candidatura.
El jurat determinarà, per a cada premi, una terna de candidats nominats, als quals (o als representants
dels quals) es convocarà a una entrevista preferentment presencial a Torelló.
Els premis es donaran a conèixer i es lliuraran en el decurs d’un acte a celebrar a Mas Vinyoles el mes
d’octubre de 2017. El dia i hora de l’acte de lliurement s’anunciarà oportunament al web www.adnempren.cat
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JURAT

El jurat encarregat de la deliberació dels guanyadors dels Premis ADNemprèn estarà composat per un
màxim de 13 persones relacionades amb el món empresarial, la formació, la promoció econòmica i/o de
foment de l’emprenedoria.
El jurat està presidit per Ermen Llobet Martí, director de Mas Vinyoles Venture Factory. Oportunament
s’anunciarà la composició completa dels membres del jurat, que s’anomenaran de forma consensuada
per part de les 3 entitats que atorguen els premis.

TAULELL D’ANUNCIS I FINESTRETA TELEMÀTICA

El lloc web www.adnempren.cat serà el principal mitjà de comunicació entre els convocants i els interessats en els premis. En ell s’anunciaran les dates i altres dades no detallades en les corresponents bases.
També serà la finestreta principal de presentació de candidatures.
Al web es detallen correu, telèfon i persona de contacte per a qualsevol dubte.

CONDICIONS GENERALS I CONFIDENCIALITAT

La presentació de candidatures significarà la plena acceptació prèvia de les bases. Les entitats que
presentin candidatures hauran de garantir la veracitat de la documentació presentada. En el cas que es
detecti la manca de tal veracitat o l’existència d’inexactituds significatives en la documentació presentada,
el candidat serà desqualificat i se li exigirà el retorn dels premis rebuts si tal circumstància es comprova
posteriorment.
La decisió del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels premis.
La dotació econòmica dels premis serà lliurada conforme a allò que estableix la normativa fiscal per
aquest supòsit. A petició de la persona interessada, l’import econòmic del premi podrà ser transferit a
l’empresa que aquest determini.
La documentació lliurada amb la presentació de les candidatures serà considerada confidencial per
l’organització i el jurat, excepte la continguda en les cartes de presentació i la que sigui de domini públic.
Els candidats presentats autoritzen l’organització a divulgar llurs noms, resum curricular i factors de mèrit
en relació amb el premi, si resulten nominats. Tots ells autoritzen així mateix l’organització a publicar les
imatges captades durant la celebració d’actes públics relacionats amb aquests premis.

Torelló, abril de 2017

