Premis Creatic
16a e dició

Presenta
el teu
projecte
d’empresa
innovadora
Premis de 5.000 € a la millor idea i a la millor start-up
+ 1 any bonificat d’oficina al parc empresarial TecnoCampus
www.tecnocampus.cat/premis-creatic
#exitCreatic

organitza

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

Amb el patrocini principal de

Premis Creatic TecnoCampus
a les millors iniciatives
empresarials en l’àmbit de les
tecnologies i la innovació
L’objectiu dels premis és promoure la iniciativa
empresarial dins l’àmbit tecnològic i de la
innovació i contribuir al desenvolupament
social i econòmic de Mataró i el Maresme,
mitjançant el suport econòmic, logístic i
d’acceleració de nous projectes empresarials.
Adreçat a:
· Emprenedors i emprenedores amb un idea de negoci que vulguin
posar-la en marxa abans del 31 de març de 2017 (Premi Creatic a
la millor idea empresarial).
· Empreses que hagin iniciat la seva activitat des de l’1 de gener de
2014 i continuïn actives (Premi Creatic a la millor start-up).
Requisits dels projectes:
· Han de ser projectes innovadors i/o que tinguin com a base del
seu model de negoci la tecnologia.
· Han de tenir com a objectiu la creació d’una empresa o, si ja
existeix, haver iniciat l’activitat el 2014 o en anys posteriors.
Criteris de selecció:
· Producte o servei innovador, fins a 10 punts.
· Activitat vinculada a sectors estratègics per a la ciutat: salut,
tèxtil, “mobile” i indústria 4.0, fins a 5 punts.
· Orientació al mercat del projecte, fins a 5 punts.
· Model de negoci i viabilitat econòmica i financera del projecte,
fins a 5 punts.
· Efecte emprenedor, fins a 5 punts.
· Coneixements tècnics i de gestió de l’equip promotor,
fins a 10 punts.

Premis:
Premi CREATIC A LA MILLOR IDEA EMPRESARIAL
1r classificat
· Premi en metàl·lic de cinc mil euros (5.000€).
· 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la Incubadora
del TecnoCampus en modalitat oficina independent.
· Suport en la promoció i presència a mitjans.
· Accés directe per participar a les rondes d’inversió del Club
d’Inversió TecnoCampus.
2n classificat
· Premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000€).
· 50% de bonificació, durant un any, del preu de l’estada a la
Incubadora del TecnoCampus en modalitat “open space”.
· Suport en la promoció i presència a mitjans.
Premi CREATIC A LA MILLOR START-UP
1r classificat
· Dotat amb un premi en metàl·lic de cinc mil euros (5.000€).*
· 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la Incubadora
o en altres espais per a empreses del parc.
· Participació al Programa Pla Embarca d’ACCIÓ (edició 2017).*
· Suport en la promoció i presència a mitjans.
· Dret preferent per participar a les rondes d’inversió del Club
d’Inversió TecnoCampus.
2n classificat
· Dotat amb un premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000€).*
· 50% de bonificació, durant un any, del preu de l’estada a la
Incubadora o en altres espais per a empreses TecnoCampus
en modalitat “open space”.
· Participació al Programa Pla Embarca d’ACCIÓ (edició 2017).*
· Suport en la promoció i presència a mitjans.
* El lliurament dels premis restarà condicionat al que estableixen les bases oficials del premi.

Premi Creatic
a l’emprenedoria universitària del TecnoCampus
Adreçat a:
· Estudiants universitaris dels graus o màsters dels centres universitaris
del TecnoCampus que presentin un projecte emprenedor.
Premi:
· El Premi Creatic a l’emprenedoria universitària del TecnoCampus està
dotat amb 500€ i l’allotjament preferent a la Preincubadora.

Jurat:
· El jurat, format per representants de les entitats que col·laboren
amb els premis, donarà a conèixer la classificació final el mes de
novembre de 2016.
·
·
·
·

Presentació, segons categoria i un cop consultades les bases:
Sol·licitud de participació.
Resum executiu.
Vídeo en format .avi o .mpg.
Fotocòpia del DNI del representant del projecte o del CIF
de l’empresa.

·
·
·
·

Criteris de selecció:
Singularitat de la idea, fins a 5 punts.
Orientació al mercat de la proposta de valor, fins a 5 punts.
Model de negoci, fins a 5 punts.
Grau de desenvolupament del projecte, fins a 5 punts.

Com presentar-ho:
· En mà, al registre del parc TecnoCampus.
Av. d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró.
· Per correu electrònic, a creatic@tecnocampus.cat.
Data límit de presentació de projectes:
· 10 d’octubre de 2016 a les 15h.
Podeu accedir a les bases oficials de la convocatòria i a
tota la documentació per a la presentació dels projectes a
www.tecnocampus.cat/premis-creatic
Per sol·licitar més informació, envieu un correu a
creatic@tecnocampus.cat o truqueu al 93 169 65 02.

Incubadora del TecnoCampus
L’espai per a les noves
empreses innovadores

Què oferim
La Incubadora és una plataforma dissenyada per
acollir nous projectes empresarials, que ofereix una
moderna infraestructura plug & play i un catàleg
de serveis de valor afegit per ajudar a convertir els
projectes en empreses consolidades i competitives.
Per a qui
Emprenedors amb projectes empresarials
innovadors i/o de base tecnològica que vulguin
enfortir i accelerar el seu creixement durant els
tres anys d’estada a la Incubadora.
Característiques del parc
El TecnoCampus Mataró-Maresme és un parc
tecnològic i universitari. És un ecosistema on formar,
crear, innovar i connectar, integrat per tres centres
universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra,
el centre tecnològic Eurecat, un centre de negocis,
l’Oficina Mataró Empresa (OME) i un centre de
congressos i reunions.
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