COMISSIÓ DE VALORACIÓ
L’alcalde i/o la regidora d’Economia Sostenible i Sectors Productius de
l’Ajuntament de Crevillent

XIV CONCURS
PROJECTES
EMPRESARIALS

El director de l’IES Canónigo Manchón
Un tècnic de l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de
Crevillent
Dos professors de la Família Professional d’Administració de
l'IES Canónigo Manchón

PREMIS
MILLOR PROJECTE EMPRESARIAL per cada modalitat d’alumnat
Universitari
Cicles Formatius de Grau Superior
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà
Taller d’Ocupació
IDEA MÉS INNOVADORA

350 €

300 €

ORGANITZA
RESOLUCIÓ DEL CONCURS I LLIURAMENT DE PREMIS
18 de juny de 2021
IES CANÓNIGO MANCHÓN
Acte Oficial de Fi de Curs

COL· LABORA

PARTICIPANTS
Persones físiques de Crevillent, individualment o en grup (màxim 3
persones), el projecte estarà domiciliat a la localitat de Crevillent i ha de
pertànyer a les categories:
 Alumnat Universitari
 Alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior
 Alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Mitjà
 Alumnat del Taller d’Ocupació
Podran disposar d’assessorament:
Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Crevillent
C/ Blasco Ibáñez, 8
965 40 15 26
Podran consultar la plataforma per a ajudar a descriure i analitzar la idea,
identificant l’oportunitat de negoci i examinat la viabilitat tècnica,
econòmica i financera dels projectes empresarials mitjançant la
ferramenta PEOL dels CEEI de la Comunitat Valenciana:
https://planempresa.emprenemjunts.es/

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
En la inscripció al concurs s’hauran d’adjuntar, en carpeta comprimida (ZIP),
dades i documents que a continuació es relacionen:
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ,

en model oficial, que es facilitarà en
l’Ajuntament de Crevillent o en el lloc web de l’Agència de
Desenvolupament Local en www.crevillent.es
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
 Anàlisi 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 a 1,5 cm).
Numeració de pàgines. Índex. Capçalera i peu de pàgina. Portada.
Referència a les ferramentes / aplicacions / llocs webs / manuals
utilitzats en la seua confecció…que s’adjuntarà a la inscripció.
resum del projecte. Màxim 10 minuts. S’adjuntarà
l’enllaç de la publicació en la plataforma de YouTube.

PRESENTACIÓ EN VÍDEO

respectius, format pdf, en els quals
consta la matriculació en el curs actual.

CERTIFICAT DELS CENTRES ACADÈMICS

DATA I LLOC DE PRESENTACIÓ
Data de termini d’inscripció _____________________ 25 DE MAIG DE 2021
Lloc ___________________________ Web de l’Ajuntament de Crevillent
Contingut________________________ Sol·licitud i documentació digital
El jurat es reunirà per a la visualització de projectes segons l’enllaç
proporcionat per l’equip elaborador.
27 DE MAIG DE 2021
11:00 hores
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
CRITERIS DE VALORACIÓ
Nivell de viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte.
Generació d’ocupació, qualitat i estabilitat d’aquestos.
Originalitat i qualitat del projecte. Utilització de les ferramentes de la web
2.0, 3.0 ò 4.0 en el pla d’empresa.
Continguts de la Memòria Descriptiva del projecte aportat.
Contribució de l’empresa a la sostenibilitat econòmica, sociocultural o
mediambiental.
Foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Referència a la Prevenció de Riscos Laborals en les activitats.

