
 

 

 

 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL NÚM. 84/2020, RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA 
CONVOCATÒRIA PER ACCEDIR AL PROGRAMA REIMAGINE TEXTILE EDICIÓ 2021, ADREÇAT A 
EMPRENEDORS I START-UPS.  
Núm. Expedient 58/2016 
 
La Fundació Tecnocampus té com a finalitat estatutària, entre altres, donar suport a l’emprenedoria 
mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses i el creixement d’empreses ja existents, 
així com també desenvolupar tota aquella activitat de promoció econòmica que incideixi en la 
competitivitat empresarial, el desenvolupament industrial, la innovació, la internacionalització i la 
consolidació i creixement del teixit productiu del territori. 
 
A tal efecte, en data 8 de gener de 2020, van ser aprovades mitjançant resolució de la Direcció General 
de Tecnocampus núm. 24/2020, les bases per a accedir a la participació en al Programa Reimagine 
Textile amb vigència per als anys 2002 i 2021, així com també la seva convocatòria per a l’edició 2020. 
 
El programa Reimagine Textile a les millors iniciatives empresarials en l’àmbit del tèxtil i la moda és 
una iniciativa per a promoure, estimular i aconduir les iniciatives emprenedores, així com també la 
formació i evolució de noves empreses. Per tal de promoure-hi la participació es presenta la proposta 
de convocatòria que permet accedir-hi de manera subvencionada.  
 
Aquest programa està organitzat per la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i l’Ajuntament de 
Mataró, també compta amb la col·laboració d’EURECAT i ASEGEMA i amb el suport de la Generalitat 
de Catalunya, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional i la Diputació de Barcelona.  
 
La participació està oberta als projectes d’empresa o start-ups presentats per emprenedors/es -de 
manera individual o col·lectiva-, i empreses del territori constituïdes en el termini dels darrers tres 
anys, que tinguin una idea de negoci en el sector tèxtil (moda de vestir, esport, complements o llar) i 
que estiguin disposats a incorporar un component innovador i/o tecnologia al projecte. L’equip ha de 
comptar com a mínim amb una persona a temps complet dedicada al projecte.  
 
El programa consta de dues fases i la participació de manera no subvencionada té un cost de 630,19 € 
per entitat en la primera fase i de 3.410,45€ per entitat participant en totes dues fases. 
 
La participació en aquest programa per part dels interessats està supeditada a uns criteris i barems 
reflectits a les bases, que donaran accés a dues fases diferents del mateix en cada edició. Participar-hi 
suposa l’accés a un conjunt de recursos altament qualificats per tal de maximitzar el potencial de les 
candidatures escollides. Es  preveu un màxim de 15 projectes participants en la fase primera i de 5 
projectes finalistes de la fase segona, que disposaran gratuïtament d’un espai d’ús compartit al 
Tecnocampus per treballar el projecte en el període de durada del programa. 

 
La finalitat del programa és afí als objectius fundacionals, d’acord els estatuts de la Fundació 
Tecnocampus. 
 
Les bases reguladores per a l’accés al Programa Reimagine Textile edicions 2020 i 2021, adreçat a 
emprenedors i Start-ups i la seva convocatòria, garanteixen els principis de publicitat, concurrència 
igualtat, mèrits i capacitat; també inclouen un barem de puntuació i la designació d’un jurat que haurà 
d’efectuar la corresponent avaluació i proposta d’adjudicació a l’òrgan competent. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Vist  tot el qual i en virtut de les competències que em confereixen els estatuts de la Fundació,  RESOLC: 
 
PRIMER.-  Aprovar la convocatòria per a l’accés al programa Reimagine Textile edició 2021, 

adreçat a emprenedors i Start-ups de l’àmbit de la Innovació Tèxtil i la moda, d’acord 
amb el document adjunt com a annex I.  

 
SEGON.-   Atorgar els serveis i bonificacions que s’indiquen a les bases, d’acord amb els seu 

articulat. 
 
TERCER.-  Procedir a la publicació de la present convocatòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El director general      
Josep Lluís Checa López 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme  
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1. Què és el Programa Reimagine Textile? 
Reimagine Textile és un programa d’alt rendiment i d’acompanyament en el procés de transformació 
d’idees de negoci del sector tèxtil i moda en projectes reals d’empresa, que està subvencionat per la 
Fundació Tecnocampus, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.  
 

2. Objecte de la convocatòria 
 Facilitar la participació en el programa Reimagine Textile per part d’emprenedors i start-ups del sector 
tèxtil i moda que compleixin certs requisits indicats en les bases, de manera subvencionada, sense cost 
per als adjudicataris.  El Programa consta de dues fases amb un nombre màxim de participants per 
fase. L’accés a cada fase serà per als millors classificats segons els criteris indicats en les bases 
aprovades de la convocatòria.  
 

3. Qui pot participar 
Emprenedors/res o empreses de recent creació (fins a 3 anys de vida), que tinguin una idea de negoci 
en el sector tèxtil (moda de vestir, esport, complements i llar) i que estiguin disposats a incorporar un 
component innovador i/o tecnologia al projecte. L’equip ha de comptar com a mínim amb una persona 
a temps complet dedicada al projecte. 
  

4. Obligacions dels beneficiaris 

 Preparació de documentació 

 Assistència a un mínim del 75% de les sessions i reunions de treball 

 Elaboració d’informes, treball individual de tractament de la informació de les diverses 
reunions i altres requeriments que esdevinguin necessaris al llarg del procés. 

 
L’incompliment d’aquest compromís suposarà l’exclusió del programa i l’obligació del beneficiari a 
rescabalar a la Fundació TecnoCampus per a les despeses en què hagi incorregut amb motiu de la seva 
participació en el programa. 
 

5. Sol·licitud i termini de presentació 

 Sol·licitud: Inscripció on-line, a través de l’Agenda 

 Termini de presentació de projectes: a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases 
al  web de Tecnocampus a https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/reimagine-
textile/presentacio i fins el dia 31 de gener de 2021 
 

http://agenda.tecnocampus.cat/go/reimaginetextile2020
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/reimagine-textile/presentacio
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/reimagine-textile/presentacio
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6. Requisits dels projectes candidats 
a) Que pugui incorporar: Teixits intel·ligents, funcionals i sostenibles, Eco disseny, Wearables, 
Materials innovadors, Economia circular tèxtil, Digitalització de processos, Impressió 3D, Marques 
disruptives 
b) Que tinguin, com a mínim, una persona dedicada a temps complert al projecte. 
c) Tenir per objectiu la posada en marxa del projecte. 
d) Contemplar com a domicili social i fiscal, per exercir l’activitat de la futura empresa, al Parc 
Tecnocampus, la ciutat de Mataró o la comarca del Maresme.  En cas d’un domicili social alternatiu, 
preveure la seva inclusió en la xarxa empresarial Tecnocampus. 
e) Assistència presencial a les sessions del Programa que es duran a terme majoritàriament a 
Mataró i esporàdicament a Canet de Mar i Barcelona. 

7. Contingut de les Fases del Programa: 
Fase 1:  

Els participants treballaran els diferents elements del Model de Negoci i que consta de 
sessions tant grupals com individuals impartides per mentors i experts especialitzats en el 
sector, en estratègia de negoci i en innovació i tecnologia. També es treballarà l’elaboració de 
les fitxes tècniques i la connexió amb el teixit productiu tèxtil del territori ajudant-vos a cercar 
els proveïdors adients i la confecció del mostrari. Amb un total de 102 hores. 

Fase 2:  
els  projectes s’acompanyaran de forma personalitzada amb: 

 Assessorament expert per part de professionals especialitzats 150 hores. 

 Suport a la recerca de finançament, subvencions, concursos, partners, etc. 

 Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació a nivell local i nacional. 
 
Durant el programa, els participants disposaran gratuïtament d’un espai d’ús compartit al 
Tecnocampus per treballar el projecte. També entraran a formar part de l’ecosistema emprenedor 
Reimagine Textile amb accés a un FabLab, atelier i zona shooting. 
 

8. Nombre màxim de participants:  
Màxim 15 participants en la FASE 1, dels quals màxim 5 podran passar a la FASE 2 
 

9. Cost del Programa subvencionat:   La participació de manera no subvencionada té un cost de 
630,19 € per entitat en la primera fase i de 3.410,45€ per entitat participant en les dues fases.  
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Mataró, novembre de 2020 
 

 

 

10. Desenvolupament del procés de selecció  

 1: Presentació de candidatures. 

 2: Accés a FASE 1: Presentació oral del projecte davant el tribunal que valorarà els mèrits i idea 
de negoci, segons els criteris i a partir dels materials lliurats en l’entrada de candidatures.  

 3: Comunicació del veredicte per e-mail a tots els participants a la primera fase del programa. 

 4: Accés a FASE 2, els emprenedors hauran de presentar el seu projecte de forma oral davant 
el tribunal que valorarà els projectes segons els criteris  de selecció indicats 

 
Els projectes millor classificats en cada valoració tindran accés a cada FASE del programa fins a exhaurir 
les places. Es podrà declarar desert el programa de forma total o parcial 
 

11. Criteris de selecció per a l’accés a la FASE1:  
a.  Coneixements tècnics i experiència professional (Currículum).(3 punts ) 
b. Idea de negoci (es valorarà el grau de definició de la idea de negoci i el potencial d’incorporar 
elements innovadors o tecnologia)  (3 punts) 
c. Dimensió del mercat i competència. Es valorarà l'orientació al mercat de la idea (3 punts) 
d. Viabilitat econòmica. Es valorarà la viabilitat tenint en compte tant els factors del propi 
projecte com les circumstàncies personals de l’equip emprenedor (1 punt ) 
 

Criteris de selecció per a l’accés a la FASE 2:  
a. Voluntat de posar en marxa l’empresa en el propers 6 mesos. Grau de maduració del projecte, 
el compromís de l’equip amb dedicació plena, amb recursos propis o amb accés a finançament 
(2,5 punts) 
b. Model de negoci i viabilitat econòmica i financera del projecte (2,5 punts) 
c. Potencial de creixement del projecte (dimensió de mercat, visió global i escalabilitat) (2 punts) 
d. Efecte emprenedor, capacitat de generació de llocs de treball i sinèrgies amb els proveïdors 
locals del sector (2 punts) 
e. Habilitats comunicatives, en base a la presentació oral del projecte (1 punt) 
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http://agenda.tecnocampus.cat/go/reimaginetextile2021
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/reimagine-textile/presentacio
https://www.tecnocampus.cat/ca/emprenedoria/reimagine-textile/presentacio
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