BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ D’EMPRESES QUE PARTICIPIN A
LA JORNADA ART INNOVA GIRONA 2014 DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES
EMPRESARIALS EN EL CAMP DE LES ARTS I LES INDÚSTRIES CREATIVES
DINS EL MARC DEL PROJECTE BÒLIT EMPRÈN

L’Ajuntament de Girona, convoca un procés de selecció d’empreses i projectes
emprenedors en el camp de les arts i les indústries creatives amb l’objectiu de
donar-les a conèixer i atraure possibles inversors o clients.
La iniciativa forma part del projecte Bòlit Emprèn, impulsat pel Bòlit, Centre d’Art
Contemporani. Girona de l’Ajuntament de Girona i subvencionat pel SOC, pel
Servicio Público de Empleo Estatal i el Fons Social Europeu, d’acord amb el
Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre
EMO/280/2013.

Candidats:
Empreses o creatius autònoms amb projectes en el camp de les indústries creatives
que volen donar-se a conèixer i buscar formes de col·laboració empresarial, socis o
col·laboradors i/o possibles inversors en la seva idea o projecte.
Selecció:
Es seleccionarà un màxim de 8 projectes finals i 12 projectes finalistes. Els
projectes finals disposaran de 10 minuts per la presentació que tindrà lloc al llarg
de les jornades (11 i 12 de desembre). Els projectes finalistes i els finals seran
presentats en modalitat de panell a les sales on es celebraran les jornades. Les
dades dels participants s’integraran a la base de dades i catàleg de les indústries
creatives de Girona BEIGAC. Les presentacions es documentaran i formaran part de
l’esmentat catàleg. Els possibles nous productes de les empreses participants seran
presentats, si escau, en la programació d’activitats Bòlit_Idees i talent del 2015 que
es durà a terme als espais del Bòlit.
Condicions de participació:
Es demana la presentació del pla d’empresa o memòria d’empresa que ha
d’incloure com a mínim els següents apartats (extensió màxima 10 pàgines):
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•
•
•
•

•
•

Presentació equip promotor indicant l'experiència: professional/s, equip,
empresa
Breu descripció de l'activitat de l'empresa
Producte / projecte: descripció, anàlisi del mercat i de la competència
Pla econòmic i financer que evidenciï la viabilitat del projecte indicant el
finançament obtingut, les necessitats de finançament pendents d'aconseguir,
si s'escau, preu de producció, benefici projectat, etcètera
Elements/aspectes innovadors a destacar del projecte
Capacitat i previsió de creixement

Criteris de valoració:
Es valorarà la qualitat, viabilitat i possibilitats de negoci a partir dels següents
aspectes:
•
•
•
•

Producte / projecte: mercat, competència, patents, distribució
Proposta econòmica: finançament obtingut i pendent, preu de producció,
benefici projectat
Experiència: professional/s, equip, empresa
Pla de màrqueting

Entrega de documentació
La
−
−

documentació a lliurar serà la següent:
Pla d’empresa
Una fitxa de participació
Document signat declarant si s'està, o no, al corrent de les obligacions amb
Hisenda, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Girona. És requisit
estar al corrent i no tenir deutes amb cap d'aquestes entitats

La signatura del formulari suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria.
La documentació a lliurar enumerada en l’apartat de Condicions de participació
caldrà enviar-se per correu certificat o en mà al Registre General de l’Ajuntament
de Girona, en un sobre únic, tancat, rotulat amb la següent informació:
CONVOCATÒRIA ART INNOVA GIRONA 2014 – BÒLIT EMPRÈN
Ajuntament de Girona – Registre General
Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Es verificarà que el segell de correus o registre de lliurament coincideixen amb el
termini de la convocatòria.
També s’haurà d’enviar la mateixa documentació mitjançant correu electrònic a
l’adreça bolitconvoca@bolit.cat
Termini de presentació i resolució:
Termini de presentació: fins el 28 de novembre de 2014
Resolució: 1 de desembre de 2014
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Criteris i equip de valoració:
Els criteris de valoració són:
- Pla d’empresa o memòria d’empresa (fins a 20 punts)
- Capacitat de generar mercat i ocupació (fins a 20 punts)
- Caràcter innovador i singularitat del projecte empresarial (fins a 20 punts)
- Viabilitat (fins a 25 punts)
- Seu a Girona o la proximitat amb la ciutat (fins a 10 punts)
Equip de valoració:
- La directora del Bòlit Emprèn del Bòlit, Centre d’Art Contemporani de
l’Ajuntament de Girona.
- Una persona de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Girona.
- Una persona de la Cambra de Comerç de Girona.
- Un representant de l’Associació de Joves Empresaris de Girona
Acceptació de les bases:
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de
la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors
aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.
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Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona
Sol·licitud de participació a la convocatòria de selecció d’empreses que participin a la
Jornada Art Innova Girona 2014 de presentació de projectes empresarials en el camp
de les arts i les indústries creatives dins el marc del projecte Bòlit Emprèn

1.

Dades de l’empresa

Nom de l’empresa o creatiu

Nom del / de la responsable del
projecte

NIF

ADREÇA

Area principal de treball i nombre de treballadors

Localització (ciutat) i pàgina web

Telèfon

Mòbil

E-mail

Idiomes de treball

Estàs o has estat en un procés de millora de la competitivitat o en
algun altre programa de Girona Emprèn o del SOC?
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Breu explicació de la singularitat del projecte i/o del seu caràcter
innovador
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