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CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA D‘AJUT PER LA PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA INTERNACIONAL 

D’EMPRENEDORIA INTENTSEM PER ESTUDIANTS DE TECNOCAMPUS 
CURS ACADÈMIC 2015-16 

 
Es convoquen 5 ajuts de mobilitat a estudiants Tecnocampus per participar al programa 
IntEntSem 2016, que se celebra a Ghent el mes de maig de 2016. 
 
IntEntSem és un programa d’emprenedoria intensiu d’una setmana que se celebra juntament 
amb estudiants i professors de cinc universitats europees. Els estudiants formen equips 
multidisciplinaris i internacionals i desenvolupen un projecte emprenedor durant els dies del 
programa.  
 
L’ajut s’ofereix als estudiants del Tecnocampus participants al Weekend Challenge 2015-16. 
L’estudiant ha de participar tots els dies al seminari i s’ha d’integrar de manera activa a totes 
les activitats del programa. 
 
1. BENEFICIARIS 
La convocatòria s’adreça a tots els estudiants del Tecnocampus matriculats en el curs 2015-
2016 i que participin durant tot l’esdeveniment al Weekend Challenge 2015-16, complint amb 
els requisits del punt 2. 
 
2. REQUISITS  
Per poder beneficiar-se de l’ajut, els/les candidats/es hauran de garantir el compliment dels 
requisits següents: 

 Estar matriculat del curs 2015-2016 d’un grau o màster al Tecnocampus. 
 Nivell  d’anglès B2 o superior.  
 Els estudiants hauran d’abonar l’import del cost del programa, d’on es deduirà  l’ajut 

concedit pel Tecnocampus. 
 Ser membre de l’equip guanyador del Weekend Challenge Tecnocampus 2015  

 
3. CRITERIS D'AVALUACIÓ  
Els criteris per avaluar el projecte guanyador del Weekend Challenge són: 
 

 Equip (Compromís, valors, entusiasme, coneixements tècnics) (màx. 5 punts) 

 Oportunitat: Proposta de Valor/ problema que soluciona /Escalabilitat (màx. 5 punts) 

 Innovació: Impacte Social,medi ambiental, qualitat de vida, cultural / 
Producte/Servei/Tecnològica, etc. (màx. 5 punts) 

 Model de Negoci (màx. 5 punts) 

 Habilitats de comunicació (màx. 5 punts) 

 Altres aspectes que es considerin rellevants (màx. 5 punts) 
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4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
 
La comissió de valoració serà el mateix jurat del Weekend Challenge 2015, integrat per: 

- responsable d’emprenedoria del Tecnocampus 
- responsable del servei de relacions internacionals del Tecnocampus 
- representants de les entitats col·laboradores del programa. 

 
5. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DELS AJUTS 
 
Els estudiants integrants de l’equip guanyador del Weekend Challenge 2015 seran els 
adjudicataris dels ajuts. 
 
Es crearà una llista d’espera d’equips classificats segons valoració obtinguda. En cas de 
renúncia per part d’algun dels membres adjudiactaris, l’ajut es reassignarà al/s membre/s de/ls 
següents equips classificats.  
 
Per a l’adjudicació d’ajuts dins dels membres de cada equip, l’ordre establert serà, en primer 
lloc, l’emprenedor que ha aportat la idea i després la resta de components de l’equip segons 
ordre alfabètic de cognoms fins a esgotar la dotació total.  
Si la idea hagués estat proposada per més d’una persona, es farà per ordre alfabètic de 
cognoms dels promotors, i  en segon lloc de la resta d’integrants de l’equip. 
 
6. DOTACIÓ I ABONAMENT DELS AJUTS 
 
L’import de la dotació de cada l’ajut és de 400€ per persona, fins a un màxim de 5 ajuts. 
L'ajut es deduirà del cost total del programa que ha d’abonar l’estudiant per a la seva 
participació en el programa IntEntSem. Cada estudiant tindrà un document amb el cost total 
del programa desglossat.  
 
7. RENÚNCIA I SUBSTITUCIONS 
 
En cas de renúncia, aquesta haurà de presentar-se per escrit a rrii@tecnocampus.cat, en un 
termini màxim de tres mesos des de la notificació de guanyador. 
La no participació en el Programa IntentSem per part de l’estudiant adjudicatari s’entendrà 
com a renúncia a l’ajut i, per tant, es procedirà a reassignar l’ajut o a declarar-lo desert. 
 
8. OBLIGACIONS DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA 
 
Acceptar totes les condicions del Programa especificades en aquest document. 
L’estudiant desplaçat a Ghent haurà  de participar tots els dies al seminari i s’haurà  d’integrar 
de manera activa a totes les activitats del programa. 
L'incompliment d'alguns dels requisits i les obligacions establertes en la present convocatòria i 
en la resta de la normativa podrà donar lloc a la revocació total o parcial de l'ajut. 
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PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 
 
Ester Bernadó, Responsable programa Intentsem ebernado@tecnocampus.cat 
Antonia González  Cap del servei d’emprenedoria  agonzalez@tecnocampus.cat  
Luz Fernández, Cap de Servei  de Relacions Internacionals, rrii@tecnocampus.cat 
 
TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici universitari) 
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 08302 Mataró (Barcelona) 

 
Mataró, novembre  2015 
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