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Emprenedors a la Catalunya Central

Bases
INTRODUCCIÓ

Mas Vinyoles Venture Factory, l’Ajuntament de Torelló i la Universitat de Vic -UCC convoquen la segona
edició del 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, seguint el model Venture
Building. 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 de la seva ciutadania. 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.
Enguany, com a novetat, hem incorporat un nou premi orientat a la intraprenedoria. Els conceptes de
Corporate Venture i intraprenedoria s’estan obrint pas com a formes d’articular i potenciar els processos
d’innovació a les empreses mitjanes, corporacions i fins i tot a l’administració pública. Aquests processos
requereixen la implicació de persones a les empreses amb esperit emprenedor capaces de sortir de les
seves àrees de confort. L’objectiu del premi és reconèixer i incentivar aquestes actituds emprenedores
dintre les empreses, però al mateix temps donar a conèixer i estimular l’impuls d’aquestes pràctiques per
part de les empreses i les administracions.
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Bases
OBJECTIUS (cont.)

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.

ÀMBIT

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

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 40 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.
Premi 3. Premi ADNintraprèn
Es premiarà una persona intraprenedora que dins d’una corporació empresarial o administració pública
destaqui fortament per la seva capacitat d’incorporar l’ADN emprenedor en iniciatives d’innovació en
tecnologia, producte, negoci i/o organització empresarial.
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, ,ADNintraprèn, rebran els següents premis:
· Dotació econòmica de 4.000€.
· 8 hores d’acompanyament i assessorament empresarial.
· 4 mesos d’estada gratuïta al coworking 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 o cessió d’espais per
a esdeveniment d’empresa d’un dia al Mas Vinyoles.
· Estatueta i diploma acreditatiu.

La persona guanyadora de l’ADNgurú rebrà els següents premis:
· Cessió d’espais per a esdeveniment d’empresa d’un dia o estada d’una setmana al rebastral de Mas
Vinyoles (fins a 4 persones).
· Estatueta i diploma acreditatiu.

Per als nominats:
· 2 hores d’acompanyament i assessorament empresarial.
· 1 mes d’estada gratuïta al coworking 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 starter i transformer han de presentar les seves pròpies candidatures.
No obstant això, qualsevol entitat pública o privada, empresa legalment constituïda, o persona física,
preferentment relacionada amb la promoció econòmica, empresarial o de foment de l’emprenedoria
poden proposar candidatures, les quals només seran considerades si són presentades pels mateixos
candidats.
En el cas del premi intraprèn, la candidatura ha de ser presentada per l’empresa o administració pública a
la qual estigui vinculada la persona candidata amb el vistiplau de la persona interessada.
En el cas del premi ADNgurú, la candidatura podrà ser presentada per qualsevol entitat, els mateixos
membres del jurat, així mateix, podran proposar candidats a llur discreció.
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Bases
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 3 i 10 anys com a tal i que
estigui actualment liderant un projecte emprenedor.
Premi 2. Premi ADNtransformer: persona emprenedora que hagi complert els 40 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 tres anys precedents.
Premi 3. Premi ADNintraprèn: persona intraprenedora que, dins d’una corporació empresarial o
administració pública, destaqui fortament per la seva capacitat d’incorporar ADN emprenedor en
iniciatives d’innovació en tecnologia, producte, negoci i/o organització empresarial, sense formar part
(necessàriament) de la primera línia executiva de l’empresa.
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.
Totes les persones candidates hauran de tenir una clara vinculació amb el territori de l’àmbit dels premis.

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 és del 15 de gener de 2019 al 28 de febrer de 2019 a les 24
hores.
En cas que manqui documentació, l’organització la requerirà. El termini per la presentació de la documentació sol·licitada és de l’1 de març de 2019 al 5 d’abril de 2019. En cas de no presentar-les, el jurat
podrà descartar la candidatura en qüestió.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Inscripcions al web www.adnempren.cat:

En el cas del premi ADNgurú:

• Emplenar dades formulari.
• Adjuntar memòria amb els apartats complimentats.
• Adjuntar documentació sol·licitada:
· Fotocòpia del DNI o passaport
· Currículum Vitae
· Vídeo de 2 minuts (presentant la candidatura)
· Documents que acreditin la candidatura i la informació

• Emplenar dades formulari
• Adjuntar documentació sol·licitada:
· Carta de presentació i justificació
de la persona candidata
· Documents que acreditin la
candidatura i la informació
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Bases
FACTORS DE MÈRIT

Es valorarà la trajectòria emprenedora de les persones candidates, des dels 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 seva capacitat per constituir o esdevenir un referent d’emprenedoria.
Els factors específics que valorarà el jurat són els següents:
1. Actitud emprenedora: aquesta categoria pretén aglutinar tots aquells trets que diferencien un ADN
emprenedor com poden ser: iniciativa per engegar projectes o noves activitats, actitud optimista
davant les dificultats que puguin sorgir, capacitat d’entusiasmar a d’altres amb el seu projecte,
capacitat de reciclatge constant i capacitat de perseverança entre d’altres. (fins un màxim de 2,5
punts)
2. Capacitat per crear equip i generar un ecosistema emprenedor destacant la capacitat que pugui
tenir la persona emprenedora per entusiasmar amb el seu projecte la seva comunitat de
referència. (fins un màxim de 1,5 punts)
3. Creativitat, innovació, disrupció i originalitat del projecte emprenedor. Entenent com la capacitat
de generar un projecte diferenciador i que permeti gaudir d’un posicionament estratègic. (fins un
màxim de 2 punts)
4. Creixement i continuïtat del projecte emprenedor. Inclou la capacitat estratègica i comercial per
generar vendes i ingressos, la capacitat per generar previsions futures, la capacitat per aconseguir
recursos per desenvolupar projectes, la projecció local, nacional i internacional, entre d’altres.
(fins un màxim de 1,5 punts)
5. Impacte en l'entorn entesa com la capacitat per generar canvis positius en el seu entorn de
referència, la capacitat per generar llocs de treball, la gestió participativa, col·laborativa i la
conciliació familiar, entre d’altres. (fins un màxim de 1,5 punts)
6. Qualitat i presentació de la candidatura tot destacant l’elaboració d’una proposta específica que
s’ajusta a les bases del concurs. (fins un màxim de 0,5 punts)
7. Altres aspectes de valor afegit a consideració del jurat. (fins un màxim de 0,5 punts)
La màxima puntuació per candidat és de 10 punts.

JURAT

El jurat encarregat de la deliberació dels guanyadors dels Premis ADNemprèn estarà composat per un
màxim de 15 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 a través del web www.adnempren.cat .
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Bases
PROCÉS DE DELIBERACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS

El jurat podrà demanar aclariments a la documentació presentada o fins i tot convocar reunions
telefòniques amb les persones candidates o les que hagin presentat la candidatura.
El jurat determinarà, per a cada premi, una terna de candidats nominats, entre els quals es decidirà la
candidatura guanyadora.
Els premis es donaran a conèixer i es lliuraran en el decurs d’un acte a celebrar el 25 d’abril de 2019. Els
detalls de l’acte, al qual s’assistirà per invitació, es publicaran al web www.adnempren.cat.

TAULELL D’ANUNCIS I FINESTRETA TELEMÀTICA

El lloc web www.adnempren.cat serà el principal mitjà de comunicació entre les persones convocants i
interessades en els premis. S’hi 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.
Les bases de la convocatòria ADNemprèn 2019 han estat publicades al BOP de Barcelona.

CONDICIONS GENERALS I CONFIDENCIALITAT

La presentació de candidatures significarà la plena acceptació prèvia de les bases. En el cas que es detecti
la manca de tal veracitat o l’existència d’inexactituds significatives en la documentació presentada, la
persona candidata serà desqualificada 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.
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, gener de 2019

