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INTRODUCCIÓ
OBJECTIUS DEL CONCURS
Aquest Concurs del que ja s’han celebrat 6 edicions (anys 2010 al 2016) va néixer a finals de
l’any 2009 amb la voluntat d’ajudar al desenvolupament del teixit empresarial català, amb la
promoció d’activitats que reforcin l’esperit emprenedor i proporcionin un valor afegit i la
generació de llocs de treball qualificats.
El Concurs pretén afavorir la creació i la capacitat de creixement d’empreses innovadores de
base tecnològica i, amb preferència, desenvolupades per enginyers amb experiència
professional anterior.
Així mateix, es persegueix promoure l’esperit innovador de les empreses i els professionals
ajudant a consolidar i aconseguir que el teixit empresarial Català continuï sent un referent a
nivell europeu i poder continuar sent una de les regions motores d’Europa.
Les quatre organitzacions convocants són: el COEIC/AEIC mitjançant el seu servei pel foment
de l’emprenedoria Enginova, laSalle Technova Barcelona, Leitat Technological Center, La
Fundació TecnoCampus, i el concurs a més a més compta amb la col·laboració especial dels
programes WAYRA (Telefonica) i BStartUp (Banc Sabadell).
Totes aquestes entitats estan dedicades a promoure i assessorar els processos de creació
d’empreses o creixement de microempreses, amb un èmfasi especial en els àmbits:
-

Tecnològic, per la incorporació de les noves tecnologies al disseny de productes o
processos industrials en sectors emergents.
Industrial, per la innovació dels processos industrials en sectors madurs.
Internacional, per el projecte d’internacionalització de producte i/o servei.

Els organitzadors volen detectar i dinamitzar les iniciatives emprenedores i d’innovació que
sorgeixen en el seu entorn, fomentar l’esperit emprenedor entre els Enginyers amb experiència
i coneixement del mercat; analitzar, avaluar i assessorar els projectes empresarials presentats i
donar suport al seu desenvolupament facilitant l’agregació dels diferents agents que han
d’intervenir.
Aquest Concurs tant està adreçat a empreses ja existents que tenen nous projectes
empresarials però que degut a diferents motius no tenen la possibilitat de poder impulsar i
materialitzar el seu repte empresarial, com a professionals que tenen una idea de negoci que
volen convertir en empresa.
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Pel que fa al Concurs, es considerarà com a nou projecte empresarial: una nova línia de
negoci, un nou procés industrial, un projecte de creixement o la redefinició del negoci per
adaptar-se a noves oportunitats.
PREMI
El Concurs FEM INDÚSTRIA te dues modalitats:
- Premi d’una Idea a una Realitat.
- Premi Empresa amb Futur.

Premi d’una Idea a una Realitat
Premi a la idea de creació d’una empresa innovadora que el jurat cregui que pot ser una bona
oportunitat de negoci.
Aquest Premi també consistirà en proporcionar assessorament i visibilitat en els agents que es
cregui més convenient per tal d’aconseguir que sigui una realitat per part d’Enginova, de laSalle
Technova Barcelona, de Leitat Technological Center i la Fundació TecnoCampus:
 Un any gratuït d’afiliació a la comunitat Technova.
 Accés durant un any a l’EIX (Entrepreneur Investor eXchange).
 Presentació del projecte al Fons Enginyers.
 Divulgació del projecte mitjançant els diferents mecanismes que tinguin tant el COEIC
com laSalle Technova Barcelona, Leitat Technological Center i la Fundació
TecnoCampus.
 Acompanyament per Leitat Technological Center en processos d’obtenció de
finançament públic impulsor d’iniciatives emprenedores: Assessorament sessions en
finançament nacional i internacional i acompanyament en les sol·licituds.
 Accés preferent al programa d’alt rendiment INNOEMPREN i posterior programa de
incubació o programa d’acceleració de la Fundació Tecnocampus.
Aquesta modalitat també tindrà dos accèssits que seran els dos projectes finalistes i als que els
hi proporcionarà menció pública i divulgació, i que podran gaudir tanmateix del servei
d’orientació Enginova, un any d’afiliació a la comunitat Technova i l’acompanyament
corresponent en els processos de sol·licituds d’obtenció de finançament públic per part de
Leitat, accés preferent al programa d’alt rendiment Innoempren i posterior programa de
incubació o programa d’acceleració de la Fundació Tecnocampus.

Premi Empresa amb Futur
Premi a l’empresa innovadora de més de 2 anys d’activitat que destaqui per la seva trajectòria i
capacitat d’adaptació als canvis i a les noves oportunitats, amb la possibilitat de trobar
inversors i/o assessors, professionals part time que permetin aconseguir els objectius marcats
en el pla de negoci, per tal de poder fer realitat la nova línea o diversificació plantejada.
Independentment, les empreses que es presentin al Concurs que no hagin obtingut cap
guardó, en el cas de que ho sol·licitin en el full d’inscripció, podran optar a l’assessorament de
l’alta direcció de les empreses, per part dels experts d’Enginova, de laSalle Technova
Barcelona, de Leitat Technological Center i la Fundació TecnoCampus, previ estudi de cada
cas en particular.
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Aquesta modalitat també tindrà dos accèssits que seran els dos projectes finalistes i als que els
hi proporcionarà menció pública i divulgació, i que també podran gaudir dels serveis
d’orientació d’Enginova, laSalle Technova Barcelona, Leitat Technological Center i la Fundació
TecnoCampus.

Accés als Programes de WAYRA i BStartUp
Els programes WAYRA (Telefonica) i BStartUp (Banc Sabadell) podran oferir als projectes
finalistes del concurs, la possibilitat de ser seleccionats en una 1a. fase en els processos de
participació en els seus programes d’acceleració d’empreses.
Accés a línies de finançament del projecte empresarial
En el cas de que hi hagin propostes que el Jurat cregui que tenen una capacitat de creixement
rellevant, independentment que hagin estat premiades o no, podran ser presentades a les
plataformes de finançament per part del EiX Technova i/o del Fons Enginyers i a la recerca de
finançament per part del Centre Tecnològic Leitat, així com a ronda d’inversors privats del club
d’inversors de TecnoCampus.
Aquest suport consistiria en la concessió en el cas d’aprovació de l’operació d’una aportació de
capital, i també de bagatge empresarial mitjançant el coneixement, experiència i contactes,
amb l’objectiu d’acompanyar l’empresa en el seu recorregut i en la seva estratègia empresarial.
Les empreses interessades a acollir-se a aquest suport ho hauran de manifestar en el full
d’inscripció.

CONVOCATÒRIA DEL CONCURS
La Convocatòria del Concurs femindústria es farà a través de la web de les quatre entitats
que convoquen aquest Concurs on s’explicarà els objectius dels Premis i les Bases.
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BASES
1.- Els treballs aspirants al Concurs FEM INDÚSTRIA hauran de ser prioritàriament projectes
de noves empreses o projectes de creixement d’empreses ja constituïdes de base tecnològica,
amb un elevat grau d’innovació en les seves propostes, amb unes fortes components
tecnològiques i d’internacionalització del producte i/o servei i, amb preferència, desenvolupades
per enginyers amb experiència professional anterior.

2.- El Concurs FEM INDÚSTRIA es presenta en dues modalitats:
a) Premi d’una Idea a una Realitat.
b) Premi Empresa amb Futur.
a) Premi d’una Idea a una Realitat
Premi a la idea de creació d’una empresa innovadora que el jurat cregui que pot ser una
bona oportunitat de negoci.
Aquest premi també consistirà en proporcionar assessorament i visibilitat en els agents
que es cregui més convenient per tal d’aconseguir que sigui una realitat per part
d’Enginova, de laSalle Technova Barcelona, de Leitat Technological Center i la
Fundació TecnoCampus:
 Un any gratuït d’afiliació a la comunitat Technova.
 Accés durant un any a l’EIX (Entrepreneur Investor eXchange).
 Presentació del projecte al Fons Enginyers.
 Divulgació del projecte mitjançant els diferents mecanismes que tinguin tant
el COEIC/AEIC, laSalle Technova Barcelona, Leitat Technological Center i la
Fundació TecnoCampus.
 Acompanyament per Leitat Technological Center en processos d’obtenció de
finançament públic impulsor d’iniciatives emprenedores: Assessment
sessions en finançament nacional i internacional i acompanyament en les
sol·licituds.
 Accés preferent al programa d’alt rendiment INNOEMPREN i posterior
programa d’incubació o programa d’acceleració del Tecnocampus.
Aquesta modalitat també tindrà dos accèssits que seran els dos projectes finalistes i als
que els hi proporcionarà menció pública i divulgació, i que també podran gaudir del
servei d’orientació Enginova, d’un any d’afiliació a la Comunitat Technova i
l’acompanyament corresponent en els processos de sol·licituds d’obtenció de
finançament públic per part de Leitat, així com accés preferent al programa d’alt
rendiment INNOEMPREN i posterior programa d’incubació o programa d’acceleració del
Tecnocampus.
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b) Premi Empresa amb Futur
Premi a l’empresa innovadora de més de 2 anys d’activitat que destaqui per la seva
trajectòria i capacitat d’adaptació als canvis i a les noves oportunitats, amb la possibilitat
de trobar inversors i/o assessors, professionals part time que permetin aconseguir els
objectius marcats en el pla de negoci, per tal de poder fer realitat la nova línea o
diversificació plantejada.
Independentment, les empreses que es presentin al Concurs que no hagin obtingut cap
guardó, en el cas de que ho sol·licitin en el full d’inscripció, podran optar a
l’assessorament de l’alta direcció de les empreses, tant per part dels experts del
COEIC, de laSalle Technova Barcelona i de Leitat Technological Center, previ estudi de
cada cas en particular, així com accés preferent al programa d’alt rendiment
INNOEMPREN i posterior programa d’incubació o programa d’acceleració del
Tecnocampus.
Aquesta modalitat també tindrà dos accèssits que seran els dos projectes finalistes i als
que els hi proporcionarà menció pública i divulgació, i que també podran gaudir dels
serveis d’orientació d’Enginova, de laSalle Technova Barcelona, de Leitat Technological
Center i la Fundació TecnoCampus.

3.- Els treballs concursants seran avaluats d’acord amb el seu nivell segons la modalitat en
la qual siguin presentats. Per això, el Jurat tindrà en compte, entre d’altres, els següents
aspectes principals:








La idoneïtat personal dels candidats en termes d’experiència, capacitat de
gestió, implicació i esperit emprenedor.
El grau de maduració i de definició del projecte presentat.
La viabilitat tècnica,econòmica i comercial del projecte.
El grau d’innovació aportat al desenvolupament de l’activitat.
El potencial de creació d’ocupació.
Les expectatives de creixement del negoci.
La seva vocació industrial, en producte o servei.

però també:








La capacitat de l’empresa d’adaptar-se als canvis i a les noves oportunitats.
L’orientació a l’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental.
La introducció de les TIC a processos madurs.
L’ús de materials tradicionals per a noves aplicacions.
La millora de processos o materials tradicionals.
El disseny innovador de producte i/o servei.
L’aplicació de millores tecnològiques.

4.- Podran aspirar a l’obtenció dels Premis els projectes innovadors, tecnològics, vinculats a
l’enginyeria i/o a la indústria.
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5.- Procés:
Cal presentar la candidatura, des del dia 16 de gener de 2017 fins el dia 10 de març del
2017, amb les següents dades:

a) Full d’inscripció, amb: Títol del projecte / Modalitat / Autor / Telèfon de contacte i
adreça electrònica.
b) Un extracte de la memòria descriptiva del treball, en un màxim de cinc fulls tamany
DIN A4 incloent un full de memòria econòmica (Pla de negoci) en format pdf.
c) A més, de la documentació esmentada anteriorment, en el cas de les empreses que
ja estiguin constituïdes, caldrà presentar la documentació següent en format pdf:





Escriptura de constitució i NIF.
DNI del representant de l’empresa i escriptura de poders.
Balanç de situació i compte de resultats de l’últim exercici tancat.
Opcionalment es podrà presentar qualsevol documentació annexa que es
consideri rellevant per entendre millor o per reforçar el projecte.

Aquesta documentació es podrà lliurar en format electrònic pdf a l’adreça electrònica al
departament de foment de l’emprenedoria del COEIC/AEIC Enginova: enginova@eic.cat; a
laSalle Technova Barcelona: entrepreneurship@technovabarcelona.org; a Leitat Technological
Center: rrii@leitat.org; a Fundació TecnoCampus: emprenedors@tecnocampus.cat; o bé de
forma presencial a les oficines de la Secretaria del Concurs, detallades al final del document.

Es facilitarà un numero de registre per tal d’identificar cadascun dels projectes lliurats.

El jurat comunicarà als candidats l’acceptació o no dels treballs a partir del 13 de març
de 2017.

Els treballs que hagin estat acceptats s’hauran de completar, posteriorment, d’acord
amb els requisits següents:
 Memòria descriptiva del treball amb un màxim de 30 pagines format DIN A4.
 Aquesta memòria podrà anar acompanyada de plànols, gràfics, fotografies...,
adaptats a normes DIN. Aquest material haurà de ser identificat per títol del treball
que portarà anotat i pel número de registre que s’haurà facilitat. També podran ser
presentades maquetes, prototipus o vídeo, d’una durada màxima de 15 minuts.
 Pla de Negoci del projecte i/o servei presentat.
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Tota aquesta documentació es presentarà de forma presencial a qualsevol de les oficines de la
Secretaria del Concurs en un sobre tancat a l’exterior del qual s’escriurà “Treball per la 6a
Convocatòria del Concurs femindústria”, seguit del títol del treball, el numero de registre i la
modalitat del Premi. El sobre també contindrà una nota on hi constaran, per aquest ordre:






Títol del treball
Numero de registre
Nom i cognoms del concursant o concursants.
Adreça completa, telèfon, fax i adreça electrònica.
Si és el cas, nom de l’empresa en la qual s’hagi desenvolupat el treball, amb
l’adreça completa i telèfon.

La data límit de lliurament de la documentació dels projectes pre seleccionats és el 12 d’
abril de 2017.
A continuació, i en aquesta fase de valoració dels projectes pre seleccionats, el Jurat
podrà realitzar una entrevista personal als representants dels projectes d’interès abans
del 10 de maig de 2017.
El Jurat farà públic el seu veredicte en un acte de Presentació dels projectes finalistes
on es donaran a conèixer els guanyadors del Concurs, que tindrà lloc abans del dia 31
de maig de 2017. (El lloc i l’hora s’anunciaran oportunament).
6.- Tota la documentació aportada es tractarà amb absoluta confidencialitat.
7.- El Jurat, integrat per cinc membres, estarà format per tècnics i experts del COEIC/AEIC (2);
de laSalle Technova Barcelona (1); de Leitat Technological Center (1) i de la Fundació
TecnoCampus (1).
8.- El President del Jurat i el seu Secretari, així com la resta de membres del Jurat, seran
designats pel degà del COEIC, pel president de la Fundació La Salle Technova Barcelona, pel
president de Leitat Technological Center i pel president de la Fundació TecnoCampus.
9.- Els treballs premiats continuaran essent propietat dels seus autors a tots els efectes. Els
treballs no premiats podran presentar-se fins a dues convocatòries consecutives més. En
aquest cas només caldrà complir amb el que s’estableix en la base 1 aquí establerta.
10.- Els organitzadors no es fan responsables que, una vegada finalitzat el Concurs, es
comprovi qualsevol coincidència susceptible de plagi. Els concursants podran prendre les
mesures que creguin oportunes amb la finalitat de protegir llurs drets d’autor i evitar plagis.
11.- La documentació presentada de forma presencial podran retirar-se de la Secretaria del
Concurs a partir del 26 de juny de 2017. Si en el termini d’un mes a partir d’aquesta data no
han estat retirats, s’entendrà que els concursants renuncien a recuperar-los i seran destruïts.
La documentació en format electrònic serà destruïda per la Secretaria del Concurs el dia 10 de
juliol de 2017.
12.- El Concurs es podrà declarar desert en una o en les dues modalitats.
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13.- El Jurat, podrà, de forma extraordinària, declarar 2 guanyadors d’una qualsevol de les
modalitats, el que implicarà que el nombre d’accèssits es limitarà en aquest cas a un únic
projecte en lloc de dos com està fixat en circumstàncies normals.
14.- El Jurat podrà també, de forma extraordinària, atorgar un accèssit honorari a un projecte,
quan, en reconeixement a determinades característiques rellevants del mateix, ho consideri
oportú.
15- El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
16.- La participació en el Concurs pressuposa la plena acceptació d’aquestes Bases.
17.- Correspon a ENGINOVA (COEIC/AEIC), a laSalle Technova Barcelona, a Leitat
Technological Center i a la Fundació TecnoCampus la facultat de resoldre qualsevol qüestió en
relació amb la interpretació d’aquestes Bases.

Informació:
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials
de Catalunya
Secretaria del Concurs
ENGINOVA
Via Laietana, 39.
08003 Barcelona
Telef. 933 103 790
a/e: enginova@eic.cat
www.eic.cat
(De dilluns a divendres de 9 h a 14 h)

laSalle Technova Barcelona

Leitat Technological Center
Secretaria del Concurs
Innovació, 2
08225 Terrassa (Barcelona)
Telef. 937 882 300
a/e: vrojas@leitat.org
www.leitat.org
(De dilluns a divendres de 9 h a 14 h)

Fundació TecnoCampus
Secretaria del Concurs
Torre TCM 2, planta baixa
Avda. Ernest Lluch, 32
08302 Mataró (Barcelona)
Telef. 931 696 502
a/e: emprenedors@tecnocampus.cat
www.tecnocampus.cat
(De dilluns a divendres de 9 h a 14 h)

Amb la direcció de:

Secretaria del Concurs
La Salle Technova Barcelona
St. Joan de La Salle, 42
08022 Barcelona
Telef: 932 902 496
a/e: entrepreneurship@technovabarcelona.org
www.technovabarcelona.org
(De dilluns a divendres de 9h a 14 h)

Amb la col·laboració de:
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