RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL NÚM. 14/2022 RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA 2022 DEL PROGRAMA D’ALT RENDIMENT REIMAGINE TEXTILE 2022-2023, ADREÇAT
A EMPRENEDORS I START-UPS.
Núm. Expedient: 22/2022 (exp. associat 10/2021)
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.
El programa d’Alt Rendiment Reimagine Textile està adreçat a emprenedors i start-ups del sector tèxtil i
moda a l’objecte d’acompanyar-los i donar-los suport en l’elaboració i execució de la planificació
estratègica i el llançament a mercat dels seus productes. Es tracta d’una iniciativa que pretén
promocionar, 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 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 cinc
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 922,90 €
per entitat en la primera fase i de 3.945,68€ 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 i d’accés als serveis de
patronatge i confecció de mostraris, així com al plató fotogràfic d’acord amb les tarifes que siguin
d’aplicació.
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 d’Alt Rendiment Reimagine Textile edicions 2022 i
2023 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 de 2022 i les bases per a l’accés al programa d’Alt Rendiment
Reimagine Textile edició 2022 i 2023, adreçades 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

BASES PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’ALT RENDIMENT REIMAGINE TEXTILE DE
LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS ADREÇAT A EMPRENEDORS I START-UPS APLICABLES A
L’EDICIÓ 2022 I EDICIÓ 2023
Programa organitzat per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i l’Ajuntament de Mataró, amb el
suport de la Diputació de Barcelona, i la col·laboració d’EURECAT i ASEGEMA.

Exp. núm. 22/2022, associat a
Article 1
Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és facilitar la participació al programa d’Alt Rendiment
Reimagine Textile per part d’emprenedors i start-ups del sector tèxtil i moda, de manera
subvencionada, sense cost per als adjudicataris.
Reimagine Textile és un programa d’alt rendiment 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 i la Diputació de Barcelona.
El programa d’Alt Rendiment Reimagine Textile acollirà 15 projectes en una primera fase dels
quals 5 passaran a la segona fase. El cost total del programa és de 28.957,40€, dels quals
corresponen a la primera fase 13.843,50€ i a la segona fase 15.113,90€. El cost imputable a un
projecte que només participa en la fase 1 és de 922,90€ € i si participa en les dues fases és de
3.945,68€
El programa té com a objectiu acompanyar i donar suport en l’elaboració i execució de la
planificació estratègica i el llançament a mercat dels seus productes.

Article 2
Participants
Podran optar a participar en el programa emprenedors/res o empreses de recent creació (fins
a 5 anys de vida), que tenen 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 així com aquells que la seva avantatge competitiva es fonamenta en una
proposta de valor sostenible o circular. L’equip ha de comptar com a mínim amb una persona a
temps complet dedicada al projecte.

Article 3
Requisits dels projectes candidats
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a) Als efectes de les presents bases, s’entendrà component innovador en un projecte quan
pugui incorporar:
a. Teixits intel·ligents, funcionals i sostenibles
b. Eco disseny
c. Wearables
d. Materials innovadors
e. Economia circular tèxtil
f. Digitalització de processos
g. Impressió 3D
h. 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.

Article 4
Contingut del Programa
La participació en aquest programa suposa l’accés a un conjunt de recursos altament
qualificats per tal de maximitzar el potencial de les candidatures escollides.
El programa consta de dues fases :
a) Una primera fase on 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.
Podran accedir a aquesta primera fase fins a un total de quinze projectes, que seran
els millors classificats, d’acord amb els criteris de l’article 7, punt 7.a. d’aquestes bases.
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Al final de la primera fase, els emprenedors presentaran la seva nova proposta de valor
a un comitè d’avaluació format per membres de l’Àrea d’Empresa del Tecnocampus,
qui seleccionarà als cinc projectes finalistes, d’acord amb els criteris i barems indicats
a l’article 7, punt 7.b. de les bases, els quals accediran a la segona fase
d’acompanyament al mercat.
b) En aquesta segona fase 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 també formaran part de l’ecosistema emprenedor
Reimagine Textile amb accés a un espai d’ús compartit al Tecnocampus per treballar el
projecte.
La participació en aquest programa està 100% subvencionada per part de la Fundació
Tecnocampus i la Diputació de Barcelona.
Addicionalment, els participants en el programa tindran accés als serveis de patronatge i
confecció de mostraris, així com al plató fotogràfic d’acord amb les tarifes d’aplicació
aprovades per l’òrgan competent.

Article 5
Obligacions dels beneficiaris
La participació en el programa suposarà el compromís de les persones beneficiàries de
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’expulsió del programa i l’obligació del
beneficiari a rescabalar a la Fundació TecnoCampus per a les despeses en què hagi incorregut
en motiu de la participació de l’empresa o emprenedor en el programa.

Article 6
Sol·licitud i termini de presentació
La inscripció s’ha de realitzar a través de l’Agenda del web de Tecnocampus
(http://agenda.tecnocampus.cat/go/reimaginetextile2022)
El termini de presentació de projectes s’inicia a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes
bases al web de Tecnocampus i finalitza el 15 de maig de 2022.
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Article 7
Criteris de selecció
7.a. Per a la valoració de les candidatures i accés a la primera fase del programa es tindran en
compte els següents criteris:
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

7.b.Els criteris de selecció que es tindran en compte per accedir a la segona fase del programa
són:
a. Voluntat de posar en marxa l’empresa durant el propers 6 mesos. Es valorarà el 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. L’efecte emprenedor .En aquest criteri es valorarà la 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

Article 8
Composició del tribunal de selecció
Es constituirà un tribunal competent per a avaluar les candidatures d’accés a la primera i
segona fase, el qual estarà integrat per:
- El o la Cap de projectes estratègics de dinamització i competitivitat
- Director/a General de Desenvolupament de negoci de EURECAT o persona en qui
delegui
- Un professional extern amb experiència acreditada en el sector tèxtil, si escau.
- Altres professionals que, per la seva especialització i expertesa, el Cap de projectes
estratègics de dinamització i competitivitat de l’Àrea d’Empresa del TecnoCampus
consideri pugui aportar valor i criteri.
El tribunal de selecció podrà declarar desert el programa de forma total o parcial. El seu
veredicte serà inapel·lable.
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El tribunal elevarà el seu veredicte a la Direcció general de TecnoCampus a fi que aquesta
adopti la corresponent resolució.
Article 9
Desenvolupament del procés de selecció
El procés es desenvoluparà en les següents fases:
−
−
−

−
−

1: Presentació de candidatures.
2: el tribunal de selecció farà una preselecció de les 40 candidatures més adequades
pel programa seguint els criteris de l’article 7.a
3: Els preseleccionats seran convocats per presentar el seu projecte de forma oral
davant el tribunal que valorarà els mèrits i idea de negoci, segons els criteris de
selecció indicats a l’article 7.a i a partir dels materials lliurats en l’entrada de
candidatures.
4: Comunicació del veredicte per e-mail a tots els participants a la primera fase del
programa.
5: Per accedir a la segona fase del programa, els emprenedors hauran de presentar el
seu projecte de forma oral davant el tribunal que valorarà els projectes segons els
criteris de selecció indicats a l’article 7.b.

Disposició final
La participació en aquest Programa comporta que els participants explícitament autoritzen a la
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a difondre el nom de les persones i/o start-ups
participants en el en el context del programa, les seves idees de negoci, així com les imatges
seves que es puguin generar amb motiu del concurs en qualsevol de les formes possibles
(pòster, premsa, internet, xarxes socials, etc.).
Els participants es declaren propietaris intel·lectuals/industrials dels serveis i/o productes
exportables, en cas contrari ells són els responsables directes dels danys i perjudicis que en
puguin derivar per reclamacions dels propietaris originals. Fundació Tecnocampus MataróMaresme, queda eximida i alliberada de tota reclamació i responsabilitat, provocades per la
seves actuacions, i queda sota les seva responsabilitat complir amb la normativa de protecció
de dades, honor i intimitat (inclòs a Internet), i propietat intel·lectual/ industrial de tercers
afectats.
La participació en el programa d’Alt Rendiment Reimagine Tèxtil de manera no subvencionada
té un cost de 922,90€, pel que fa a la primera fase, i de 3.022,78€ la segona fase, 3.945,68€ en
total per qui participa en les dues fases. L’adjudicació mitjançant el procés aquí recollit implica
una subvenció del 100% del cost del programa.
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La sol·licitud de participació al present programa comporta el coneixement i l’acceptació
d’aquestes bases per part dels participants.

Protecció de dades
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa:
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF
G62034111 i domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de
protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat.
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats
objecte de la present convocatòria del programa en els termes que es determini.
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el
consentiment que atorga l’interessat mitjançant la signatura del formulari de sol·licitud, en
virtut de l’article 6.1.a) del RGPD.
Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat
demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.
Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament
relacionades amb la finalitat del tractament. No se cediran les dades a uns altres tercers,
excepte per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat.
Drets: El participant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit),
limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada
d’una fotocòpia del DNI del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o
correu electrònic a l’adreça electrònica; rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una
reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Mataró, febrer 2022
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