BASES REGULADORES DE LA 12a EDICIÓ DEL PROGRAMA INNOEMPRÈN DE LA FUNDACIÓ
TECNOCAMPUS
Programa organitzat per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i l’Ajuntament de Mataró amb el
suport de la Diputació de Barcelona i Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya.

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la selecció de projectes emprenedors i startups per participar al
programa InnoEmprèn, de manera subvencionada, sense cost per als participants.
InnoEmprèn és un programa d’alt rendiment per a persones emprenedores, d’acompanyament i
suport en el procés de transformació d’idees de negoci innovadores i de base tecnològica.
Article 2. Participants
Poden participar en el programa:
a) Emprenedors i emprenedores que tenen una idea de negoci singular, innovadora i/o de
base tecnològica
b) Empreses de recent creació amb un model de negoci innovador i/o tecnològic en procés
de validació
Els projectes participants poden estar vinculats principalment a sectors d’activitat com: sector Tic,
industria 4.0, mobilitat, logística, economia blava.

Article 3. Requisits dels projectes candidats
a) Basar-se en una idea de negoci innovadora, i/o de base tecnològica.
Als efectes de les presents bases:
−

−

S’entendrà que un projecte és innovador quan es basi en la introducció o millora
significativa d’un producte, d’un servei, d’un procés o d’un nou mètode de
comercialització o organització, suposant un avantatge competitiu respecte a l’oferta
actual.
S’entendrà que un projecte és de base tecnològica quan el producte o servei ofert derivi
d’un procés de recerca i desenvolupament permanent en tecnologia o tecnologia aplicada
a qualsevol sector econòmic.

b) Tenir per objectiu la posada en marxa d’una empresa.
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Article 4. Accés i contingut del programa
La participació en aquest programa suposa l’accés a un conjunt de recursos qualificats per tal de
maximitzar el potencial de les candidatures escollides.
El programa consta de dues fases :
1. Primera fase on els participants treballen les diferents etapes del Model de Negoci, que
consta de sessions de treball utilitzant la metodologia Lean startup que combina
workshops impartits per professionals i experts, per descobrir, prototipar i validar el
model de negoci.
Podran accedir a aquesta primera fase fins a un total de vint projectes, que seran els
millors classificats, d’acord amb els criteris de l’article 7, punt 7.a. d’aquestes bases.
Al final de la primera fase, els emprenedors/es presentaran la seva proposta de valor
davant un Comitè de selecció que els valorarà i escollirà els projectes finalistes per accedir
a la segona fase.
Podran accedir a la segona fase un màxim de deu projectes que seran els millors
classificats d’acord amb els criteris de l’article 7, punt 7.b. d’aquestes bases.
•

2. Segona fase on els participants es centraran en definir el model de negoci, les
estratègies i la viabilitat tècnica i financera, de la mà d’experts especialistes i
l’acompanyament de mentors de negoci. Arribat el moment de constitució de l’empresa,
es disposarà de suport en la recerca de finançament, subvencions, concursos, etc. i suport
en la promoció i presència a mitjans de comunicació a nivell local i nacional.

La participació en aquest programa està 100% subvencionada per part de la Fundació
Tecnocampus, l’Ajuntament de Mataró, la Diputació de Barcelona i Catalunya Emprèn de la
Generalitat de Catalunya. El cost de participació en el programa per a un projecte que participa a
la primera fase està valorat en 375€, iva exclòs, i si participa en les dues fases és de 1.588€, iva
exclòs.
Article 5. Obligacions dels beneficiaris/es
La participació en el programa suposarà el compromís d’aprofitament i assistència a un mínim del
75% de les sessions i reunions de treball, així com l’elaboració dels documents que s’esdevinguin
necessaris en el desenvolupament del seu projecte.
Article 6. Sol·licitud i termini de presentació
La sol·licitud d’inscripció s’ha de realitzar a través de:
https://www.tecnocampus.cat/programes-emprendre/innoempren-programa-dalt-rendimentemprenedors
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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 juny de 2022.

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:
Màx
1. Formació i experiència professional ......................................................................2 punts
2. Idea de negoci. Grau de definició de la idea de negoci, potencial d’incorporar.... 4 punts
elements innovadors i/o de tecnologia
3. Orientació a mercat de la idea. Satisfacció real de necessitats del mercat, .......... 4 punts
visió global i escalabilitat

7.b. Els criteris de selecció que es tindran en compte per accedir a la segona fase del programa
són:
1. Validació model de negoci................................................................................... 4 punts
2. Potencial creixement projecte. Dimensió mercat, visió global i escalabilitat....... 4 punts
3. Habilitats comunicatives, en base a la presentació del projecte......................... 2 punts

Article 8. Comitè de selecció
Es constituirà un comitè competent per avaluar les candidatures d’accés a la primera i segona
fase, el qual estarà integrat per:
-

Cap d'Emprenedoria i Creixement Empresarial de Tecnocampus
Responsable de Creixement Empresarial de Tecnocampus
Personal tècnic d’Emprenedoria de Tecnocampus

El comitè elevarà el seu veredicte a la Direcció General de Tecnocampus a fi que aquest adopti
la corresponent resolució, podent declarar desert el programa de forma total o parcialment, si
així ho considera el comitè.

Article 9. Desenvolupament del procés de selecció de candidatures
−
−
−
−
−

Presentació de candidatures
Selecció de candidatures per accedir a la primera fase segons els criteris de selecció
indicats a l’article 7.a
Comunicació del veredicte per e-mail als seleccionats per participar a la primera fase
Presentació projectes per accedir a la segona fase
Selecció de projectes per accedir a la segona fase segons els criteris de selecció indicats
a l’article 7.b
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Article 10. 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 InnoEmprèn en els termes que es determini.
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el
compliment d’una missió realitzada en interès públic, en virtut de l’article 6.1.e) 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.

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 context del programa, les seves idees de negoci, així com les imatges seves
que es puguin generar amb motiu del programa en qualsevol de les formes possibles (premsa,
internet, xarxes socials, etc.). La difusió únicament serà per a l’acompliment de l’objecte del
programa i pel termini mínim que es consideri imprescindible.
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.
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.

Mataró, abril de 2022
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