Bases del Programa Generació d’Idees: Simbiosi Industrial
Objectiu
Aquesta iniciativa pretén contribuir a fomentar l'esperit emprenedor, la cultura de la innovació i
donar suport a modelar les idees dels investigadors i doctorands del Campus UAB i de les
Universitats de Catalunya en aquesta onzena edició, focalitzada en la temàtica de Simbiosi
Industrial. El Programa consisteix en una activitat pràctica i formativa dirigida a investigadors
per tal que coneguin com transferir els seus estudis d’investigació desenvolupats a la universitat
o idees de base tecnològica i que puguin arribar a la societat.

Qui convoca el Programa?
El Parc de Recerca UAB organitza el Programa Generació d’Idees durant l’any 2020 focalitzat
en la temàtica Simbiosi Industrial: busquem idees innovadores per fer més eficients els
recursos i revaloritzar els residus.

Qui es pot presentar?
Poden participar tots els investigadors i doctorands de qualsevol disciplina del Campus UAB i de
totes les Universitats Catalanes que desenvolupin activitats relacionades amb què tinguin idees
sobre el camp per poder ampliar, a mode pilot, l’abast de la convocatòria a altres amb l’objectiu
d’afavorir la cross-fertilization.

Requisits
•

Els participants poden inscriure’s amb una idea i un grup, amb idea i sense grup o amb
grup i sense idea.

•

Es pot participar individualment o com a grup. En el cas de ser un grup, el nombre màxim
és de 5 persones per grup.

•

Les idees que es presentin o generin hauran a respondre a algun dels reptes* plantejats
per l’organització o de temàtica lliure dins de l’àmbit de la temàtica del curs.

•

No es podran presentar empreses creades.

•

Els projectes que estiguin o hagin participat en altres concursos, podran accedir a la
formació però no a la fase de concurs.

* Per consultar els reptes, cliqueu al següent enllaç.
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Terminis de la Convocatòria
La convocatòria per a la presentació de candidatures romandrà oberta des del 15 de juny fins
el 21 de setembre de 2020.

Inscripció:
Les persones interessades a participar en el Programa hauran de presentar la seva sol·licitud a
través del formulari de la pàgina web. És obligatori emplenar aquest formulari completament per
tots els participants.
Un cop registrades, s’enviarà un correu electrònic de confirmació.
El curs està previst per combinar sessions presencials (si la situació sanitària ho permet) i en
línia. Comptarà amb plataforma virtual per fer el seguiment amb formadors i mentors.
La participació en el Programa és gratuïta i les places són limitades, en total 25 participants.

Procés i criteris de valoració
Tancat el període de candidatures els inscrits podran participar en el Programa, el qual consta
de 3 parts:

1.- Primera part: Laboratori d’idees
Els participants treballaran dinàmiques de grup en col·laboració amb les entitats que han
proposat els reptes del Programa per tal de conèixer millor les seves necessitats i poder donar
una resposta més completa al repte.
Aquesta fase també està encaminada a desenvolupar solucions a reptes plantejats i a crear
equips. La fase està prevista pel 29 de setembre.

2.- Segona Part: Sessions formatives i mentoring
Els projectes gaudiran de 4 sessions formatives durant els dies 5, 6, 7 i 8 d’octubre per treballar
el projecte mitjançant les metodologies Design Thinking i Lean Start up.
Un cop finalitzades les sessions formatives, s’assignarà un mentor expert a cada projecte i es
reuniran un cop a la setmana amb un total de 6 setmanes per validar la proposta de valor del
projecte: 15, 22, 29 octubre i 5, 12 i 19 de novembre.
Durant aquesta fase, els equips tindran la possibilitat de prototipar i de crear un mínim producte
viable als UAB Open Labs, la xarxa d’espais d’innovació oberta de la Universitat.
Al final de les sessions de mentoring, els coordinadors i formadors escolliran el dia 23 de
Novembre els projectes finalistes que passaran a la fase de Prototipatge.

3.- Tercera Part: Prototipatge
En aquesta fase, els equips tindran 3 setmanes d’assessorament i mentoria per acabar de
dissenyar i crear els seus prototips als UAB Open Labs.
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Es garantitza el finançament de la construcció dels prototips fins a un màxim de 5.000 euros a
repartir entre tots els equips que hagin passat a aquest fase.

4.- Quarta Part: Presentació final del concurs davant de jurat
Els finalistes presentaran les seves idees de negoci durant 5 minuts davant del tribunal que
seleccionarà el projecte guanyador.
Els projectes han de suposar el desenvolupament de nous productes o serveis, o bé una millora
de productivitat, de qualitat i/o de competitivitat de productes o serveis existents. Es valorarà
principalment la viabilitat tecnològica i econòmica dels projectes, a més del grau d’innovació,
l’estat de desenvolupament, el model de negoci, l’equip, la necessitat del mercat i la qualitat de
la presentació.
L’acte de presentació final dels projectes i lliurament de premis serà el 17 de Desembre
del 2020. Aquest esdeveniment serà públic, a més, es comptarà amb la participació d’empreses
del sector i experts de capital risc.
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Dotació dels Premis
•

1er premi: 1.000€ en metàl·lic, més 1.000€ en materials pel desenvolupament de
Projecte, més 500€ per la difusió en xarxes i mentoring per a crear una campanya de
crowdfunding per la prova de concepte. A més, 6 mesos d’incubació a l’Edifici Eureka a
un espai d’oficina per desenvolupar el projecte i convertir-lo en una oportunitat de negoci.
Valoració del premi: 4.000€.

•

2n premi del públic: 500€ metàl·lic i 500€ en materials pel desenvolupament de Projecte
i 6 mesos d’incubació a l’Edifici Eureka. Valoració del premi: 2.000 euros

* L’import del premi està subjecte a la normativa fiscal vigent.

Composició del Tribunal
La selecció dels projectes en la tercera part del Programa serà duta a terme per experts de
valorització d’idees de negoci de les empreses patrocinadores així com representants d’altres
entitats.

Confidencialitat dels projectes i de les dades personals
L’organització del Programa així com els seus empleats i col·laboradors mantindran la
confidencialitat de la identitat dels participants i del contingut dels seus projectes, així com
qualsevol informació relativa al mateix. En particular, es compromet a adoptar les mesures
necessàries per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a la informació confidencial.
La confidencialitat prevista no serà aplicable respecte del nom del projecte, nom de l’investigador
i descripció una vegada el projecte hagi estat seleccionat en la segona fase, podent l’organització
del Programa publicar aquests detalls. Tampoc serà aplicable respecte d’aquella informació que
ja sigui de domini públic o que la publicació de la qual s’exigeixi de conformitat amb la Llei o per
mandat de les autoritats judicials o administratives, estatals o d’altres.
En el cas que qualsevol de les parts desitgés fer públic qualsevol aspecte de la informació
confidencial, s’haurà d’arribar a un acord entre les parts en quant a la informació que es donarà
a conèixer i els termes de la mateixa abans que aquesta informació es faci pública.
L’organització tractarà les dades de caràcter personal a les que poguessin accedir en virtut de la
convocatòria del Programa seguint la normativa establerta, no podent aplicar-les amb una finalitat
diferent a l’establerta. Així mateix l’organització implementarà les mesures de seguretat
reglamentàriament aplicables.

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació de les bases d’aquests
premis.
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