Convocatòria curs acadèmic 2019-2020
BASES
El Consell Social de la UPF convoca una nova edició del Premi UPF Emprèn a la iniciativa i a
la capacitat empresarial, per incentivar la cultura emprenedora dels joves universitaris i el
vincle entre la innovació i el teixit social i productiu.
Aquest Premi UPF Emprèn, creat l’any 2008, s’adreça a joves estudiants i titulats universitaris i
dona visibilitat a noves idees empresarials i a joves negocis que, des del coneixement, pretenen
contribuir a un major desenvolupament social.
Dues modalitats de concurs
Modalitat UPF Emprèn IDEA
Té per objecte les idees de negoci d’estudiants i titulats universitaris menors de 30 anys(*).
Modalitat UPF Emprèn EMPRESA
Té per objecte empreses amb finalitat mercantil i/o social creades per estudiants i titulats
universitaris menors de 35 anys (∗)., que s’hagin constituït o puguin acreditar l’inici d’activitat dos
anys abans de la data de tancament d’aquesta convocatòria, com a màxim.
Dotació
La dotació és de 10.000 euros per al guanyador o l’equip guanyador de cada modalitat.
A criteri del Jurat, es poden atorgar mencions de finalista, dotades amb 3.000 euros.
Candidatures
Els projectes poden ser individuals o col·lectius i de caràcter unidisciplinar o pluridisciplinar, des
de tots els àmbits acadèmics de la UPF.
En les candidatures col·lectives, almenys la meitat de l’equip i el seu representant han de ser
estudiants o titulats de la UPF i, en la modalitat EMPRESA, a més, aquests membres de l’equip
han de representar el 50% del capital de l’empresa.
Presentació i terminis
S’ha d’emplenar la plantilla disponible a la web del Consell Social (www.upf.edu/web/consellsocial/premis/upfempren) i enviar-la a l’adreça premis.consellsocial@upf.edu, amb un únic arxiu
de format PDF i amb els continguts següents:
(∗)

condició que s’ha de complir a la data de tancament de la convocatòria: 15 de gener del 2020

1/2

Modalitat UPF Emprèn IDEA

0. Nom de la idea o projecte de negoci, responsable de la candidatura i dades de contacte
1. Breu currículum de tots els integrants, amb indicació de nom i cognoms, data de naixement, estudis
i/o títol i universitat i principals dades d’interès
2. Pla de Negoci (extensió màxima de 10 pàgines, annexes a banda):
a) resum executiu (aspectes més importants de la idea)
b) producte o servei d’impacte social a desenvolupar; a quin problema respon o quina necessitat resol.
A qui va dirigit, públic objectiu
c) avantatge competitiva: descriure l’oportunitat tecnològica, tipus d’innovació disruptiva o
incremental, novetat del producte o servei, millores de productes o serveis existents, aplicació de
noves tecnologies a diferents processos d’empresa, explicant en què consisteix la contribució...
d) viabilitat tècnica: factibilitat tècnica de desenvolupament del producte. Equip necessari
e) sector i mercat (coneixement del mercat i adequació del(s) servei(s) o producte(s) a les necessitats
o demandes: oportunitat de mercat, impacte). Anàlisi de la competència i tendències
f) viabilitat econòmica i financera
g) DAFO
3. Proposta de destinació de la dotació del Premi
4. Carta d’aval a la idea o al projecte d’una personalitat destacada del món acadèmic o empresarial.
5. Breu presentació del projecte, per a uns 5 minuts d’exposició, en format pdf (opcionalment, també es
pot presentar un vídeo de 3 minuts de durada, com a màxim). Els continguts d’aquesta presentació
s’entendran com aquelles dades que els autors accepten per al ressò públic.

Modalitat UPF Emprèn EMPRESA:

0. Nom del negoci, responsable de la candidatura, dades de contacte i acreditació de la data de constitució
o de l’inici de l’activitat de l'empresa
1. Breu currículum de tots els integrants, amb indicació de nom i cognoms, data de naixement, estudis
i/o títol i universitat i principals dades d’interès
2. Pla de Negoci (extensió màxima de 10 pàgines, annexes a banda):
a) resum executiu (aspectes més importants del projecte)
b) producte o servei d’impacte social a desenvolupar; a quin problema respon o quina necessitat resol
c) avantatge competitiva: descriure l’oportunitat tecnològica, tipus d’innovació disruptiva o
incremental, novetat del producte o servei, millores de productes o serveis existents, aplicació de
noves tecnologies a diferents processos d’empresa, explicant en què consisteix la contribució
d) viabilitat tècnica: factibilitat tècnica de desenvolupament del producte
e) sector i mercat (coneixement del mercat i adequació del(s) servei(s) o producte(s) a les necessitats
o demandes: oportunitat de mercat, impacte, estratègia de màrqueting)
f) go to market strategy (estratègia, usuaris/clients i presentació de les principals mètriques)
g) pla d’operacions
h) organització i recursos humans
i) viabilitat econòmica i financera
j) cronograma, principals fites
k) emprenedor o equip emprenedor (heterogeneïtat i idoneïtat dels perfils per al desenvolupament
del projecte)
l) DAFO
3. Proposta de destinació de la dotació del Premi
4. Carta d’aval a la idea o al projecte d’una personalitat destacada del món acadèmic o empresarial
5. Breu presentació del projecte, per a uns 5 minuts d’exposició, en format pdf (opcionalment, també es
pot presentar un vídeo de 3 minuts de durada, com a màxim). Els continguts d’aquesta presentació
s’entendran com aquelles dades que els autors accepten per al ressò públic.

Termini de presentació, confidencialitat, jurat i resolució
Les candidatures es poden presentar a la Secretaria del Consell Social de la UPF fins al 15 de
gener del 2020.
La informació lliurada es tractarà amb absoluta confidencialitat, limitant l’ús a la valoració del
Jurat, llevat de les dades que es proposin per a ressò públic en l’apartat número 5.
El jurat, presidit per la presidenta del Consell Social de la UPF i format per persones de reconegut
prestigi social i empresarial, podrà convocar els finalistes a una entrevista i resoldrà els premis
abans de la fi del segon trimestre acadèmic de la UPF.
Més informació: www.upf.edu/web/consell-social/premis/upfempren
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