Bases del concurs
ideaT UPV Campus d’Alcoi – Àgora Emprenedors
QUARTA EDICIÓ – CONVOCATÒRIA 2016/2017
Introducció
El Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València i l'Excm. Ajuntament d'Alcoi,
convoquen per al present curs acadèmic 2016‐17 la quarta edició del concurs “ideaT UPV
Campus d´Alcoi ‐ Àgora Emprenedors” per als alumnes de centres educatius que estudien
Batxillerat de Ciències Socials o Cicles Formatius de Grau Superior relacionats amb el Grau en
Administració i Direcció d'Empreses.
Objectiu
El present concurs té per objecte incentivar entre els alumnes el desenvolupament de
competències, habilitats, capacitats i aptituds en matèria de emprenedoria.
Tots els centres docents i per tant, alumnes participants, comptaran a més amb el suport
tècnic i ús de l'ESPAI ÀGORA de l'Excm. Ajuntament d'Alcoi.
Participants
Centres educatius que impartisquen Batxillerat de Ciències Socials o Cicles Formatius de Grau
Superior relacionats amb el Grau en Administració i Direcció d'Empreses.
Dotació
Es concediran diversos premis en funció de les candidatures presentades i els recursos
disponibles pel campus d’Alcoi de la UPV i l'Excm. Ajuntament d'Alcoi.
Requisits i terminis
La candidatura al concurs consistirà en l'elaboració d'una iniciativa emprenedora en equips de
2 a 4 components que presente una idea de negoci basada en qualsevol sector.


Hauran d'haver sigut realitzades pels autors.



No es podrà presentar més d'una candidatura per participant.



Cada centre haurà de seleccionar els 3 millors projectes que presenta al concurs.

El termini de presentació de candidatures per a poder participar en el concurs finalitzarà el
dia 7 d´abril de 2017 a les 24h.
Funcionament concurs i documentació a aportar


PRIMERA FASE:
A. S'haurà d'emplenar i enviar la fitxa model que s'adjunta en el correu.
B. El projecte explicatiu de la idea de negoci, tindrà una extensió màxima de cinc
pàgines. Suggeriment de punts a seguir:


Descriure breument la idea de negoci.



Explicar les característiques innovadores i diferenciadores del producte
o servei que aporten valor afegit al mercat i el diferencia en relació
amb altres productes o serveis.



Descriure la NECESSITAT de mercat que satisfà el producte o servei, és
a dir l'OPORTUNITAT de negoci.



Explicar el públic objectiu (clients) als quals es dirigeix el producte o
servei.



Indicar breument com i de quina forma es distribuirà el producte o
servei (canal necessari).



Indicar els recursos bàsics necessaris (tecnologia i infraestructura,
recursos humans, financers, etc.) per a la posada en marxa de la idea
de negoci.



Resumir breument les capacitats i aptituds emprenedores i
empresarials de l'equip promotor de la idea de negoci.

C. Es presentarà un vídeo explicatiu de durada màxim de 3 minuts que destaque
els aspectes més rellevants de l'equip i de la idea de negoci. L'enregistrament i
edició es gestionarà des del campus d´Alcoi de la UPV amb els centres
participants.
Tota la documentació s'haurà de remetre a l'adreça de correu electrònic
lupebla@ideas.upv.es fins al 7 d´abril de 2017 a les 24h.


SEGONA FASE: Durant el mes de maig hi haurà una conferència DIFUTEC (Difusió
Tecnològica) on es donarà a conèixer els projectes finalistes i guanyadors. La data
definitiva serà acordada per la comissió de selecció del present concurs.

Comissió de selecció
Per a avaluar i seleccionar als guanyadors del concurs serà nomenada una comissió de selecció,
composta per un representant de cada centre participant, un representant de l'Espai ÀGORA,
el director acadèmic del Grau en ADE i el tècnic de l'Institut IDEES del Campus d´Alcoi de la
UPV.
Criteris de Valoració
 Presentació i estructura del projecte explicatiu de la idea de negoci.
 Caràcter innovador, diferenciació i originalitat de la idea de negoci.
 Viabilitat del projecte.
 Perfil de l'equip emprenedor i caràcter multidisciplinari.
 Dinamisme del vídeo de presentació.
Publicitat
La UPV Campus farà públic el resultat del concurs i es donarà difusió en mitjans de
comunicació.
Contacte
Lucía Pérez Blanco, Tècnic de l'Institut IDEES: lupebla@ideas.upv.es – Telf.: 96 652 85 00.

