PREMIS A LA CREATIVITAT 2018
Bases
1. Donat el caràcter institucional dels Premis a la Creativitat, les propostes sorgiran
preferentment per iniciativa de:
-

Àrea de Coneixement de AEIC/COEIC
Comissions AEIC/COEIC
Junta de Govern COEIC
Junta Directiva AEIC
Junta de representants AEIC
Caixa d’Enginyers
La Mútua dels Enginyers
Escoles d’Enginyeria Industrial
Demarcacions/Delegació Vallès

La convocatòria serà publicada a la web dels EIC. Es valorarà també la possibilitat de fer
difusió pública en mitjans de comunicació.
2. Podran aspirar a l’obtenció del Premi a la Creativitat, els projectes d’enginyers/es
associats/des o col·legiats/des a les institucions dels Enginyers industrials de Catalunya, que
hagin destacat durant l’any 2017 en qualsevol dels àmbits:
-

Tecnològic, per la incorporació de les noves tecnologies al disseny de productes o
processos industrials.
Construcció, per l’adopció de solucions i models innovadors en la construcció.
Industrial, per la innovació dels processos industrials.
Energètic, per la implantació de millores i solucions per l’eficiència, la sostenibilitat i l’estalvi
energètic.

3. Podran presentar-se de manera individual, formant equip amb altres professionals o formant
part de l’equip de l’empresa que hagi desenvolupat el projecte.
4. Els projectes seran avaluats d'acord amb el seu nivell de creativitat. Per això, el Jurat tindrà en
compte, entre d’altres, els aspectes següents:
-

Innovació tecnològica
Disseny
Pluridisciplinarietat del projecte
Sostenibilitat i impacte ambiental
Estalvi energètic
Millores en l’aspecte social i en el camp urbanístic
Internacionalització del producte

5. Els sol·licitants hauran de presentar la proposta enviant un correu electrònic a la Secretaria
dels Premis amb les següents dades i documentació:
- Butlleta d’inscripció (veure Annex Bases)
- Memòria explicativa i resum del projecte. Descarregar plantilla model en aquest enllaç:
http://www.eic.cat/promocio/e_coneixement/docu/Plantilles/2018_PREMI_CREATIVITAT.doc
6. El termini de presentació dels projectes i de la documentació que aquí es demana,
finalitzarà el 27 de març de 2018.
7. El Premi serà un trofeu acreditatiu dels Enginyers industrials de Catalunya per a l’autor/a del
projecte.
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8. El Jurat serà nomenat per la Junta de Govern i Junta Directiva de l’Associació/Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya. En formaran part persones de prestigi del món acadèmic
i de l’empresa. El President del Jurat serà designat també per les Juntes. Actuarà de Secretari,
amb veu però sense vot, el Secretari de la Junta de Govern del Col·legi d'Enginyers Industrials
de Catalunya.
9. El veredicte del jurat es farà públic en el decurs de la Diada de l’Enginyer 2018.
10. La participació en el concurs pressuposa la plena acceptació d'aquestes bases.

Informació i inscripcions
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Àrea de Coneixement - Secretaria dels Premis
Via Laietana, 39, 4a planta
08003 Barcelona
Tel. 93 319 23 00
a/e: info@coneixement.eic.cat

BUTLLETA INSCRIPCIÓ PREMIS CREATIVITAT 2018
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Títol del projecte

Escola

Nom i cognoms de
l’autor/a
Número d’associat/da o
col·legiat/da
DNI

Adreça

Població i codi postal

Telèfon

Adreça electrònica

Data i signatura

Aquesta butlleta, juntament amb la resta de documentació, cal enviar-la a:
Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
Àrea de Coneixement - Secretaria dels Premis
a/e: info@coneixement.eic.cat
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