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(9a edició)

Bases legals
La Fundació
La Fundació és l'expressió de la vocació de responsabilitat social corporativa de Caixa d'Enginyers
i, en particular, del seu compromís amb la millora dels grups d'interès en què desenvolupa la seva
activitat.
El seu objectiu és ser una Entitat que contribueixi al desenvolupament social, econòmic i cultural
dels seus socis i de la societat a través del seu compromís amb el desenvolupament dels
professionals. Per això, es posiciona com un dels actors més actius a donar suport a
l’emprenedoria a Espanya.

El premi
La Fundació Caixa d'Enginyers llança aquest any el Premi Emprenedoria 2021 per a la Tecnologia,
la Innovació i la Sostenibilitat.
L'objectiu és premiar el talent i l'excel·lència professional de les empreses que emergeixen
actualment en la nostra societat per potenciar el seu negoci i així beneficiar-ne el
desenvolupament.

Condicions de participació
S’hi poden presentar start-ups espanyoles constituïdes legalment a partir del mes de gener de
2020 i pertanyents a l'àmbit de la ciència, la tecnologia i la innovació. També s’accepten
aquelles start-ups constituïdes amb anterioritat i que demostrin una activitat empresarial rellevant
a partir de 2020 (quant a facturació, equip, estratègia, etc.).
El termini d’inscripcions es tanca el 31 d'octubre de 2021 (l’organització es reserva el dret
d’ampliar-ne el termini).
Els projectes rebuts els valora un panell d'experts que selecciona 1 guanyador.
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Criteris de valoració del projecte guanyador
Criteris de valoració per seleccionar el projecte guanyador en els àmbits de la ciència, la tecnologia
i la innovació, amb especial atenció als temes següents:
- Indústria 4.0
- Mobilitat sostenible i ciutats intel·ligents
- Medi ambient i energia
- Innovació/Economia circular
- Alta tecnologia
L'objectiu és premiar el talent i l'excel·lència professional de les empreses que emergeixen
actualment en la nostra societat per potenciar el seu negoci i així beneficiar-ne el
desenvolupament.
1.

2.

VIABLE: MERCAT, que s'identifiqui un mercat i un target de clients clars per a la
solució/producte/servei/tecnologia..., i AVANTATGE COMPETITIU CLAR, que
consisteix en elements diferenciadors clars respecte a altres propostes empresarials
existents.
FACTIBLE: EQUIP, projecte empresarial amb un equip compensat i equilibrat
constituït per persones amb diferents perfils, i OPORTUNITAT, proposta empresarial
que el mercat accepta actualment i que pot generar valor.

El guanyador
El guanyador s'anunciarà a partir del 20 de desembre de 2021, després de la deliberació del jurat.
L’empresa guanyadora rebrà un total de 15.000 euros atorgats directament per la Fundació,
premi que està subjecte a retenció i que es liquidarà en un compte de Caixa d'Enginyers.
El lliurament del premi es farà en un acte oficial de la Fundació Caixa d'Enginyers, la data i el lloc
del qual s'informarà el guanyador.

Com presentar un projecte
Qui compleixi els requisits i hi vulgui participar ha de registrar-se i emplenar el següent formulari
online (https://forms.gle/dYEm1g3oCLWTtcvt5, seleccionant “Premi Emprenedoria
2021/Fundació Caixa d'Enginyers”.
La data límit per rebre projectes és el 31 d'octubre de 2021 (l’organització es reserva el
dret d’ampliar-ne el termini).
Seed&Click, partner de la Fundació Caixa d'Enginyers, dona suport a la Fundació en la gestió de tot
el procés del Premi Emprenedoria Fundació Caixa d'Enginyers per al seu bon fi. Per tant,
Seed&Click tindrà accés a la informació dels projectes que presenten candidatura.
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Normes de participació
Tots els participants en el Premi Emprenedoria Fundació Caixa d'Enginyers accepten les normes de
participació següents:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Totes les dades facilitades pels participants han de ser correctes, veritables i
completes.
El contingut de les propostes presentades pels participants ha de ser propi.
Qualsevol contingut presentat pels participants ha de respectar els drets de
propietat intel·lectual que se’n derivin.
No han de transmetre o difondre continguts il·legals, difamatoris, ofensius o que
atemptin contra els valors i la dignitat de les persones.
Els participants en el Premi Emprenedoria Fundació Caixa d'Enginyers cedeixen els
drets necessaris per filmar, fotografiar les presentacions, utilitzar les imatges dels
participants i les presentacions amb finalitats de comunicació. També autoritzen la
utilització del material presentat i obtingut durant el premi per a l'elaboració i
divulgació de newsletters, notes de premsa, xarxes socials, blogs, etc., amb
finalitats promocionals i de comunicació..
Cada participant només pot presentar un projecte.
La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.
Els participants poden enviar la seva sol·licitud i fer les seves presentacions en
qualsevol de les llengües següents: castellà, català o anglès.

L'organització del Premi Emprenedoria Fundació Caixa d'Enginyers es reserva el dret d'excloure del
premi qualsevol participant que incompleixi les normes de participació establertes en aquestes
bases i condicions, sense perjudici d'altres mesures legals.
Per a qualsevol dubte o consulta, pots contactar amb nosaltres escrivint un correu electrònic a
fundacio@caixa-enginyers.com amb l'assumpte "Premi Emprenedoria 2021".
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