REGIDORÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE I
SECTORS PRODUCTIUS

XIV CONCURS DE PROJECTES EMPRESARIALS
L'IES Canónigo Manchón i la Regidoria de Economia Sostenible i Sectors Productius de
l'Ajuntament de Crevillent són conscients de la importància que té la creació d'empreses per a la
dinàmica de l'economia i l'ocupació; i, en conseqüència, convoquen el X Concurs de Projectes
Empresarials.
La finalitat d'aquest concurs és impulsar la creació de noves empreses o idees empresarials. Es pretén
impulsar entre els joves de la localitat valors i aptituds característics de la cultura emprenedora,
fomentar l'esperit emprenedor i buscar mecanismes i fórmules que donen suport als potencials
emprenedors.
BASES DEL CONCURS
1. OBJECTE
L'objecte de les presents bases és establir les normes que hauran de regir el XIV Concurs d'Idees
Empresarials que convoquen l'IES Canónigo Manchón i la Regidoria de Economia Sostenible i Sectors
Productius de l'Ajuntament de Crevillent, a fi de promoure idees empresarials, l'esperit emprenedor i la
igualtat d'oportunitats.
2. PARTICIPANTS
Podran participar en aquest concurs les persones físiques de Crevillent, individualment o en grup
(màxim 3 persones), i el projecte estarà domiciliat a la localitat de Crevillent. El concurs es dirigeix,
concretament, als següents sectors de població:
 Alumnat Universitari
 Alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior
 Alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà
 Alumnat del Taller d’Ocupació
3. REQUISITS DELS PROJECTES
Els projectes presentats hauran de reunir els requisits següents:
Podran referir-se a qualsevol tipus de sector o activitat econòmica.
La data de presentació dels projectes no podrà ser posterior al 27 d’abril de 2020. Les
sol·licituds presentades posteriorment quedaran excloses del concurs.
Els participants podran comptar amb l'assessorament de l'Agència de Desenvolupament
Local de l'Ajuntament de Crevillent, situada en C/Blasco Ibañez,8. Tfn. 965401526
Els participants poden, a més, Podran consultar la plataforma per a ajudar a descriure i
analitzar la idea, identificant l’oportunitat de negoci i examinant la viabilitat tècnica,
econòmica i financera dels projectes empresarials mitjançant la ferramenta PEOL dels
CEEI de la Comunitat Valenciana: https://planempresa.emprenemjunts.es/
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4. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
En la inscripció al concurs s’hauran d’adjuntar, en carpeta comprimida (ZIP), dades i documentació que
a continuació se relaciona:
en model oficial, que es facilitarà en el Ajuntament de Crevillent o en la
pàgina web de l’Agència de Desenvolupament Local en www.crevillent.es
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ,

MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE EMPRESARIAL, en què, almenys, s’inclourà:







Personalitat jurídica del projecte empresarial.
Inversió necessària de forma detallada.
Finançament previst per a costejar la inversió inicial
Anàlisis de costos, marge comercial i expectatives de facturació o Llindar de rendibilitat.
Llocs de treball inicials. Expectatives de creixement a mitjan termini. Organigrama. Tasques
que cal realitzar en cada lloc.
 Màrqueting: Estudi de mercat. Productes/Servicis oferits. Preus. Publicitat i promocions
(xarxes socials, lloc web…) Logotip de l’empresa i canals de distribució.
 Maquetació DIGITAL: Format pdf. A color. Font: Arial, o equivalent, grandària 11 o 12 punts.
Marge mínim (intern 2 cm i extern 1,5 cm). Numeració de pàgines. Índex. Capçalera i peu
de pàgina. Portada. Referencia a les ferramentes / aplicacions / llocs webs / manuals
utilitzats en la seua confecció…que s’adjuntarà a la inscripció del mateix.
resum del projecte. Màxim 10 minuts. S’adjuntarà l’enllaç de la publicació en
la plataforma de YouTube.

PRESENTACIÓ EN VÍDEO

CERTIFICAT DELS CENTRES ACADÈMICS

respectius, format pdf, en els quals consta la seua

matriculació en el curs actual.
5. LLOC DE PRESENTACIÓ
S’adjuntarà la inscripció / sol·licitud i documentació digital en la
concursoproyectos@iescanonigomanchon.es en la pàgina web de l'Ajuntament de Crevillent.

direcció

6. SELECCIÓ DE PROJECTES
La selecció dels projectes es realitzarà conforme al procediment següent:
1. Estudi del projecte presentat pel/s promotor/s, tenint en compte:
Nivell de desenvolupament.
Dificultat del projecte
Caràcter innovador. Nivell de viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte.
Continguts de la Memòria Descriptiva del projecte aportat.
Creació de llocs de treball.
Connexió de l’activitat amb la Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Activitat dirigida als Nous Filons d'Ocupació (col·lectius amb dificultats d'integració, majors
de 45 anys, menors de 25 anys, col·lectius d'exclusió social…).
Activitat que s'aplique a accions o mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.
Utilització de les aplicacions de la web 2.0 en el pla d’empresa.
2. El jurat es reunirà en l’Agència de Desenvolupament Local el 27 de maig de 2021 a les 11:00
hores per a la visualització de projectes segons l’enllaç proporcionat per l’equip elaborador.
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7. DOTACIÓ DELS PREMIS.S'establiran premis en metàl·lic* per a cada una de les següents categories i modalitats:
MILLOR PROJECTE EMPRESARIAL per cada modalitat de alumnat
Universitari
Cicles Formatius de Grau Superior
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà
Taller d’Ocupació
IDEA MÉS INNOVADORA

350 €

300 €

Els premis són donats per:
La Regidoria de Economia Sostenible i Sectors Productius.
IES Canónigo Manchón
Cooperativa Elèctrica Grup Enercoop.
*A l’import d’aquests premis se’ls aplicaran les retencions legals que procedeixen.
8. COMISSIÓ DE VALORACIÓ
La COMISSIÓ DE VALORACIÓ estarà formada per persones directament relacionades amb l'activitat de la
convocatòria i estarà composta per:
L'alcalde de Crevillent i/o regidora d’Economia Sostenible i Sectors Productius de l'Ajuntament
de Crevillent.
El director de l'IES Canónigo Manchón.
Un tècnic de l'Agència de Desenvolupament Local.
Dos professors de la Família d’Administració de l'IES Canónigo Manchón, que actuarà com a
secretari.
La Comissió de Valoració estarà correctament constituïda quan es troben presents la meitat més un
dels seus membres.
9. CRITERIS DE VALORACIÓ
La Comissió de Valoració tindrà en compte, quan qualifiquen els projectes, els criteris següents:
Nivell de viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte.
Generació d'ocupació i la seua qualitat i estabilitat.
Originalitat i qualitat del projecte.
Contribució de l'empresa a la sostenibilitat econòmica, sociocultural o mediambiental.
Foment d’igualtat d'oportunitats entre homes i dones.
Referència a la Prevenció de Riscos Laborals en les activitats.
Utilització de les aplicacions de la web 2.0, 3.0 o 4.0 en el pla d’empresa.
10. RESOLUCIÓ DEL CONCURS I LLIURAMENT DE PREMIS
La resolució del concurs es farà pública el dia 18 de juny de 2021 en l'acte oficial de fi de curs de l'IES
Canónigo Manchón on es realitzarà el lliurament dels premis.
Segons el parer de la Comissió de Valoració, algun/s premi/s es podran declarar deserts. En este cas i
en funció de la qualitat i mèrit de la resta dels projectes presentats, la Comissió de Valoració podrà
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decidir si el seu import es suma prorratejat al d'altres categories o s'adjudica al següent millor projecte
de qualsevol categoria.
11. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RETIRADA DELS PROJECTES
La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.
Els projectes no premiats podran ser retirats pels participants després de fer-se públics els guanyadors.
Crevillent, 29 / abril / 2021
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