PROGRAMA ELISAVA EMPRENEDORS
Viver Elisava Alumni a la Incubadora Almogàvers

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2020
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1.- Introducció

ELISAVA i Barcelona Activa han arribat a un acord per tal de disposar d’uns espais d’incubació
ubicats en la primera planta de la Incubadora Almogàvers, anomenats Viver Elisava Alumni, amb
l’objectiu d’impulsar empreses creades per Alumni d’ELISAVA.
En el Viver Elisava Alumni aquelles empreses que siguin prèviament seleccionades, podran
disposar de tots els serveis necessaris pel funcionament d’una startup així com el suport de
Barcelona Activa. Elisava Alumni s’ocuparà de la gestió de la convocatòria i el posterior
seguiment d’aquesta iniciativa.

Els objectius d’aquesta iniciativa són els següents:
-

Fomentar l’ecosistema emprenedor a ELISAVA.

-

Recolzar aquells Alumni que tinguin un projecte emprenedor que vulguin fer realitat.

-

Aportar un valor addicional i diferenciat a la nostra comunitat Alumni, a través d’un
programa d’emprenedoria fet a mida i tenint en compte les seves necessitats.

-

Donar visibilitat i posar en valor les iniciatives emprenedores de la nostra comunitat
Alumni.
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2.- Detalls de la convocatòria

2.1.- Informació general i fases
Aquesta convocatòria es publicarà una vegada cada l’any amb l’objectiu d’identificar 2 projectes
emprenedors, en cada convocatòria, que hagin iniciat o hagin format part del grup promotor
Alumni Bold d’ELISAVA i que tinguin les característiques adients per poder ser incubats al Viver
Elisava Alumni.
Les iniciatives emprenedores seleccionades podran romandre en el Viver Elisava Alumni dins les
instal·lacions de la Incubadora Almogàvers un període màxim de 3 anys, sempre que compleixin
amb els acords establerts amb ELISAVA en el moment de l’inici de la relació.

Fases
Publicació de la convocatòria
Enviament de propostes fins el
Reunió del jurat i selecció de les propostes
guanyadores
Anunci de les propostes guanyadores*
Firma de l’acord de col·laboració amb ELISAVA
i inici d’ús de les instal·lacions

19 de desembre de 2019
30 de març de 2020
Setmana del 13 d’abril de 2020
23 d’abril de 2020
Maig de 2019

* Les propostes seleccionades s’anunciaran a través del web d’ELISAVA (www.elisava.net)

2.2.- Què ofereix el programa
Aquest programa, fet a mida, i dirigit especialment als Alumni d’ELISAVA, proposa una sèrie de
beneficis als quals podran accedir les iniciatives emprenedores seleccionades:
-

Espai amb tots els serveis necessaris per incubar una empresa (mobiliari, connexió a
Internet, serveis generals, etc.).

-

Accés als serveis, activitats i programes d’incubació de Barcelona Activa que inclouen,
entre altres, els següents:
-

Entrevista d’acollida

-

Test d’estrès empresarial

-

Participació en el programa de creixement empresarial

-

Acompanyament i assessorament empresarial de l’equip tècnic de la
Incubadora Almogàvers

-

Programa de Mentorització
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-

Diagnòstic en Experiència d’Usuari (UX)

-

Borsa d’hores d’experts

-

Programa Amazon Web Service

-

Cartera d’activitats

-

Suport en comunicació de la iniciativa per part de l’equip de Barcelona Activa i
l’equip d´Elisava Alumni

2.3.- Requisits de participació
Podran accedir a ser valorades les candidatures que compleixin els següents requisits:
-

Que la proposta la presenti un o diversos membre/s de l’Associació Elisava Alumni amb
les quotes al dia (Alumni Bold). Nota: l’acord entre ELISAVA i l’empresa incubada es
mantindrà vigent mentre l’Alumni sigui Alumni Bold.

-

Tots els membres que formin part de la startup i que siguin antics/antigues alumnes
d’Elisava han de ser Alumni Bold (membres de pagament de l’Associació Elisava Alumni).

-

Presentar un projecte emprenedor a punt per incubar o ja en marxa (< 2 anys que hagi
iniciat la seva activitat). Nota: es descartaran idees de negoci sense suficient
desenvolupament.

-

És condició necessària que els projectes presentats comptin amb personalitat jurídica
pròpia ja sigui a través d’una empresa o d’un/a autònom/a en el moment d’instal·lar-se
a la Incubadora Almogàvers, no és un requisit indispensable en el moment de presentar
la candidatura.

-

Una vegada aprovades per a la seva instal·lació les empreses hauran de tenir domicili
fiscal a Barcelona.

-

Que estiguin promogudes en més del 50% del capital social per persones físiques que, a
la seva vegada, majoritàriament treballin a l’empresa. S’exclou d’aquesta consideració
la participació d’entitats de Venture Capital o Business Angels.

-

Que desenvolupin una activitat lícita i ètica, adequada a las característiques
infraestructurals i logístiques de l’espai i que no representin cap perill mediambiental ni
de caràcter social.

Les propostes presentades han de contenir la següent informació:
-

Resum executiu (descarregar model a completar)

-

Pla financer (descarregar model a completar)

-

CVs de la/les persones implicades en la iniciativa (socis i /o promotors)
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-

DNI de l’Alumni que presenta la iniciativa

Els/les emprenedors/es que ho desitgin podran comptar amb el suport de Barcelona Activa en
l’elaboració del resum executiu i del pla financer.
Per accedir als serveis de suport a l’emprenedoria de Barcelona Activa cal fer la Sessió
Informativa (per tal d’obtenir les claus d’accés al Pla d’Empresa online (inclou el Pla financer),
Seminaris Formatius i a l’assessorament tècnic personalitzat).* VEURE ANNEX I

La informació s’ha d’enviar en format pdf al mail alumni@elisava.net incloent en l’assumpte
CONVOCATÒRIA VIVER ELISAVA ALUMNI 2020.
Nota: seran valorats pel jurat, de forma excepcional, projectes que aportin un gran nivell
d’innovació i que estiguin en procés de complir algun dels punts que s’estableixen en els requisits
de participació. En cas de quedar seleccionats, en el moment d’accedir al Viver Elisava Alumni,
hauran de complir tots i cadascun dels requisits establerts en aquestes bases.

2.4.- Compromisos d’ELISAVA i compromisos de les empreses incubades
ELISAVA es compromet a:
-

Signar un acord de col·laboració amb les empreses incubades i actuar de bona fe.

-

Garantir que el Viver Elisava Alumni, dins la Incubadora Almogàvers, disposi de tots els
elements necessaris per poder incubar una empresa.

-

Fer seguiment juntament amb les empreses incubades i amb Barcelona Activa de
l’evolució de les mateixes.

-

Oferir acompanyament i suport en accions de comunicació, de la mà del departament
de Comunicació d’ELISAVA i de la seva agència de premsa.

Les empreses incubades es comprometen a:
-

Signar un acord de col·laboració amb ELISAVA i actuar de bona fe.

-

Abonar, cada mes, les següents quantitats en concepte de lloguer de l’espai i despeses
generals:
o

Primer any: 25€ + IVA per taula

o

Segon any: 50€ + IVA per taula

o

Tercer any: 100€ + IVA per taula

Nota: les quantitats que consten en aquest document es poden veure corregides segons
l’IPC de cada any.
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-

Assumir la totalitat de despeses generades per l’ús dels serveis que Barcelona Activa
posa a disposició de les persones usuàries a la Incubadora Almogàvers (servei de
missatgeria, fotocòpies, lloguer de sales, entre altres).

3.- Valoració de les propostes
Les propostes rebudes en temps i forma tal i com estableixen aquestes bases seran valorades
per un comitè d’avaluació format per:
-

Dos representants del Patronat d’ELISAVA, (Dr. Aleix Carrió i Dra. Silvia Carrasco)

-

Un/a representant d’ELISAVA, (Sr. Josep Xampeny)

-

Un/a representant d’Elisava Alumni, (Sr. Guillem Virgili)

-

Un/a representant de Barcelona Activa (Sra. Isabel Roca) i

-

Possibilitat d’incorporar un expert extern en el jurat, si es considera oportú.

Les propostes rebudes s’avaluaran en relació als següents criteris:
-

Viabilitat tècnica de la iniciativa (obtenció d’un màxim de 3 punts)

-

Viabilitat econòmica de la iniciativa (obtenció d’un màxim de 3 punts)

-

Grau d'innovació del producte o servei presentat (obtenció d’un màxim d’1,5 punts)

-

Activitat relacionada amb sectors afins a les línies acadèmiques impartides a ELISAVA
(obtenció d’un màxim d’1,5 punts)

Els projectes que incorporin aspectes com la gestió ètica, la sostenibilitat, fomentin polítiques
d’igualtat, de diversitat o la inclusió laboral de grups en risc d’exclusió podran obtenir fins a un
punt addicional.
Aquesta convocatòria pot declarar-se deserta en el cas en que cap de les propostes presentades
compleixi els requisits mínims establerts per ELISAVA.
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4.- Accions de comunicació i de divulgació
Barcelona Activa, ELISAVA i Elisava Alumni es reserven el dret d’utilitzar la documentació de les
propostes seleccionades per accions de comunicació i divulgació així com per poder promoure
futures edicions d’aquesta convocatòria o altres de relacionades.
Acceptant participar en aquesta convocatòria, els/les emprenedors/es accepten implícitament
d’autoritzar a Barcelona Activa, ELISAVA i Elisava Alumni a publicar en diversos formats i diversos
canals el material de comunicació relacionat amb les propostes seleccionades.
Els/les Alumni emprenedors que se’ls seleccioni una iniciativa per a ser instal·lada dins el Viver
Elisava Alumni, es comprometen a prendre part en accions relacionades amb la comunitat
d’emprenedors d’Elisava Alumni i de presentar la seva experiència en sessions informatives o en
altres canals de comunicació.

5.- Dades de contacte
Bàrbara Mayoral
Elisava Alumni
ELISAVA - Escola Universitària de Barcelona - Disseny i Enginyeria
La Rambla 30-32 - 08002 Barcelona
T+(34) 933 174 715
Mail: alumni@elisava.net
www.elisava.net
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* ANNEX I
Passos a seguir en el pla d’acompanyament de Barcelona Activa:
1.- Inscripció i assistència a la “Sessió informativa Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil”
2.- Al matí següent es rebrà un email amb l’usuari i la clau d’accés. Amb la clau d’accés es
recomana:
2.1.- Demanar Sol·licitud d'assessorament tècnic
2.2.- Inscriure’t al Seminari com fer el pla financer i descarregar el PDF informe “com
fer el Pla econòmic -financer “
2.3.- Inscripció als Seminaris i Activitats necessaris per a cada projecte empresarial
sobre Màrqueting, finançament, fiscalitat, etc...
2.4.- Entrar al Pla d’Empresa on-line i començar a redactar, ajuda, eines,...
3.- Revisió del pla financer i pla d’Empresa per part de l’assessor tècnic en l’horari assignat a la
sol·licitud d’assessorament.
4.- Passar la informació del Pla d’empresa al model de Resum Executiu d’ ELISAVA.
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