CONVOCATÒRIA CONCURS IDEES EMPRENEDORES
El concurs previst en aquesta convocatòria es regula per les Bases del concurs Idees emprenedores
aprovades per l'Ajuntament de Pineda de Mar en sessió plenària de data 22 de desembre de 2016.
1) OBJECTE:
Fer pública la convocatòria per l'any 2017 del concurs Idees emprenedores.
2) CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:
Cal complir les condicions de participació indicades a la base 3 de les bases del concurs Idees
emprenedores aprovades per l'Ajuntament de Pineda de Mar en sessió plenària de data 22 de
desembre de 2016.
En la convocatòria de l'any 2017 per participar cal ser de Pineda i/o estudiar en un dels centres
formatius de Pineda de Mar i tenir entre 15 i 35 anys (nascuts entre 1 de gener de 1982 i 31 de
desembre de 2002).
Per participar cal presentar la documentació que es detalla a continuació d'acord amb els
models normalitzats annexats a aquesta convocatòria:
• fotocòpia del DNI
• dades dels concursants (annex 1)
• autorització de participació per a menors d'edat (annex 2)
• projecte seguint l'esquema proposat (annex 3) (màxim 12 fulls din-a4
3) TERMINI I LLOC PRESENTACIÓ:
Els/les concursants hauran de presentar les seves propostes en un sobre tancat a l'exterior del
qual caldrà fer constar Concurs Idees emprenedores, nom del/s promotor/s i respectius DNI i
categoria per a la que es presenten en el període comprès entre el dia següent de la publicació
d'aquesta convocatòria al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i al web municipal i el 15 de març de
2017 a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Pineda de Mar.
4) CATEGORIES PREMIS
Aquest concurs tindrà una única categoria amb tres modalitats:
Categoria: idees emprenedores
Modalitats:

- Idea Per un Pineda millor
- Idea Més innovadora
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- Idea Més sostenible i/o solidària
5) DOTACIÓ DELS PREMIS:
a) Els premis consistiran en articles d'equipament informàtic, audiovisual, productes o aparells
musicals, material esportiu, escolar o d'altres articles d'interès per a joves.
b) De cadascuna d'aquestes 3 modalitats es seleccionaran els guanyadors i els finalistes
c) S'atorgaran els premis descrits en el punt 5.a, per un import màxim de 300€ per cada un
dels participants guanyadors dins de les tres modalitats:
o
o
o

Premi a la idea “Per un Pineda millor”
Premi a la idea "Més innovadora”
Premi a la idea “Més sostenible i/o solidària”

Donat que es convoquen tres modalitats i si pot participar individualment o en grup màxim 4-, l'import màxim total serà de 3.600€.
Els finalistes rebran un premi per un import màxim de 100€ per cada un dels participants
dins les tres modalitats. L'import màxim total serà de 1.200€.
d) La quantia màxima prevista pels premis és de 4.800,00€

6. RESOLUCIÓ, COMUNICACIÓ I LLIURAMENT DELS PREMIS
D’acord amb l’acta, el jurat dictarà resolució d’atorgament dels premis.
La comunicació de les persones o equips guanyadors i finalistes del concurs i el lliurament dels
premis tindrà lloc mitjançant acte públic que es realitzarà en el transcurs de les IX Jornades
Econòmiques que tindran lloc el proper dia 17 de maig de 2017. S’avisarà als participants amb
antelació.
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(ANNEX 1)
CONCURS IDEES EMPRENEDORES

DADES PERSONALS EMPRENEDORS/ES (omplir per cadascun dels participants al concurs -màxim
4-)
Nom i cognoms:
Adreça:
CP:
a/e:
Estudis que està cursant:
Centre:
Data de naixement:
Nom i cognoms:
Adreça:
CP:
a/e:
Estudis que està cursant:
Centre:
Data de naixement:
Nom i cognoms:
Adreça:
CP:
a/e:
Estudis que està cursant:
Centre:
Data de naixement:
Nom i cognoms:
Adreça:
CP:
a/e:
Estudis que està cursant:
Centre:
Data de naixement:

DNI:
Municipi:

Telèfon:

Municipi:

DNI:
Municipi:

Telèfon:

Municipi:

DNI:
Municipi:

Telèfon:

Municipi:

DNI:
Municipi:

Telèfon:

Municipi:
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(ANNEX 2)
AUTORITZACIÓ (omplir per cadascun dels/de les participants al concurs menor d'edat -màxim 4-)

Jo, ......................................................................................................, amb DNI núm. .............................,
pare/mare/tutor de............................................................................................. l'autoritzo a participar al
concurs d'idees emprenedores organitzat per l'Ajuntament de Pineda de Mar i accepto les normes
de participació.

Lloc, data i signatura

Jo, ......................................................................................................, amb DNI núm. .............................,
pare/mare/tutor de............................................................................................. l'autoritzo a participar al
concurs d'idees emprenedores organitzat per l'Ajuntament de Pineda de Mar i accepto les normes
de participació.

Lloc, data i signatura

Jo, ......................................................................................................, amb DNI núm. .............................,
pare/mare/tutor de............................................................................................. l'autoritzo a participar al
concurs d'idees emprenedores organitzat per l'Ajuntament de Pineda de Mar i accepto les normes
de participació.

Lloc, data i signatura
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Jo, ......................................................................................................, amb DNI núm. .............................,
pare/mare/tutor de............................................................................................. l'autoritzo a participar al
concurs d'idees emprenedores organitzat per l'Ajuntament de Pineda de Mar i accepto les normes
de participació.

Lloc, data i signatura
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(ANNEX 3)
PROJECTE CONCURS IDEES EMPRENEDORES
1. EMPRENEDOR/A
En aquest apartat cal descriure l'emprenedor: curriculum vitae, característiques personals,
motivacions per tirar endavant aquesta idea empresarial (màxim 1 full per emprenedor/a).
Curriculum vitae de cadascun dels emprenedors/es:
Característiques personals destacables i d'interés per portar a terme el projecte:
Motivació per tirar endavant aquesta idea empresarial:
2. PRODUCTE O SERVEI QUE ES VOL OFERIR
En aquest apartat cal descriure quin és el producte o servei que es vol oferir, quines necessitats
cobreix, si és nou o millora algun de ja existent, si s'ha detectat la necessitat al municipi, si és molt
nou i encara no està implantat.....
Descripció del producte o servei que es vol oferir:
Necessitats que cobreix:
És un servei nou o millora algun de ja existent:
S'ha detectat la necessitat al municipi?
Grau d'implantació:
Altres aspectes a destacar del producte o servei que es vol oferir:
3. PLA DE MÀRQUETING
A qui va dirigit aquest producte o servei (perfil client), competència, anàlisi DAFO del producte o
servei, preu al que es pot oferir (explicar perquè), com arribar als possibles clients (promoció i
publicitat)....
A qui va dirigit el producte o servei, perfil del client:
Qui és la competència:
DAFO del producte o servei
Preu al que es pot oferir i com s'ha arribat a aquest preu:
Com arribar als possibles clients, promoció i publicitat:
Altres aspectes a destacar:
4. PLA DE PRODUCCIÓ
Com s'oferirà aquest producte o servei, quin serà el procés de producció o prestació del servei i
quins són els recursos humans i materials necessaris per poder dur a terme l'activitat.
Com s'oferirà aquest producte o servei:
Procés de producció o prestació del servei:
Recursos humans i materials necessaris per poder dur a terme l'activitat:
Altres:
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