BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS D’EMPRESES I PROJECTES EMPRESARIALS
ALTAMAR – CAMBRA DE COMERÇ DE PALAMÓS
El Viver i plataforma d’empreses ALTAMAR de l’ Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Palamós fan públiques les bases per accedir
al concurs d’empreses i projectes empresarials d’emprenedors Altamar – Cambra de Comerç de
Palamós de la província de Girona.

1.- OBJECTIUS
L’objecte del concurs es premiar a les empreses i emprenedors, que hagin o estiguin destacant
en algun aspecte rellevant empresarial o bé que desenvolupin projectes i iniciatives
empresarials viables amb potencial generador de treball, innovadors, en expansió,
digitalitzadors i sostenibles. Potenciant el desenvolupament socioeconòmic de les comarques
gironines.

2.- CATEGORIES
1.- Empreses consolidades amb més d’un any d’activitat.
a) Millor empresa digitalitzada.
b) Millor empresa en expansió.
c) Millor empresa innovadora / tecnificada
d) Millor empresa economia circular
2.- Emprenedors o empreses constituïdes amb menys d’un any d’activitat, o una idea de negoci
que no estigui constituïda com empresa.
a) Millor projecte empresarial – Arturo Mundet

3. PARTICIPANTS
El concurs es dirigeix a empreses existents i a projectes empresarials susceptibles de crear-se a
la província de Girona.

4. FASES
Primera fase. Presentació i selecció de les propostes.
La primera fase consisteix a presentar els mèrits de les empreses o bé la viabilitat de la idea de
negoci.
Mèrits de les empreses o dades de la idea - projecte de negoci
La presentació dels mèrits o idea de negoci tindrà una extensió màxima total, sense excepcions,
de 1.000 paraules, i hi inclourà les dades següents:

Empreses consolidades amb més d’un any d’activitat:
o
o
o
o
o

Denominació del projecte.
Categoria a la que es presenta.
Descripció dels mèrits o producte / servei que es vol desenvolupar, destacant els
aspectes que consideri més importants.
Necessitats que cobreix.
Explicació breu de per què el projecte hauria de ser seleccionat.

Emprenedors o empreses constituïdes amb menys d’un any d’activitat, o una idea de negoci
que no estigui constituïda com empresa.
o
o
o
o

El mercat. Definició del volum, segmentació i clients objectius.
Fonts d’ingressos: com es finançarà el projecte.
Punts forts i punts febles.
Si és el cas. Equip. Perfil de les persones que formen part de l’equip: formació,
experiència i motivació per tirar endavant el projecte.

Segona fase. Avaluació i selecció dels finalistes
Valoraran totes les propostes presentades un jurat, que estarà format per representants de:
o Ajuntament de Calonge – Sant Antoni
o La Cambra de Comerç de Palamós
o La Cambra de Comerç de Girona
o AEEG – Associació d’empresaris i emprenedors de Girona
o PIMEC
o Universitat de Girona
o Universitat Internacional de Catalunya
o Acció – Agència per la Competitivitat de l’Empresa – Generalitat de Catalunya
o Banc Sabadell
En la valoració de les diverses propostes, el jurat tindrà en compte els criteris següents:
o Els mèrits exposats
o L’originalitat, el grau d’innovació o el component tecnològic de la idea.
o L’estat de desenvolupament de la idea i la maduresa de la proposta.
o El coneixement del mercat i l’adequació de la idea (producte o servei) a les seves
necessitats.
o La viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
o El potencial de creixement.
o Les possibilitats de generar ocupació de qualitat.
o La sostenibilitat
Una empresa o emprenedor només podrà presentar una única candidatura

Tercera fase. Selecció dels guanyadors
El jurat escollirà cinc guanyadors, un en cada una de les categories:
o
o
o
o
o

Millor empresa digitalitzada.
Millor empresa en expansió.
Millor empresa innovadora / tecnificada
Millor empresa economia circular
Millor projecte empresarial Arturo Mundet

El jurat podrà sol·licitar a les empreses i persones participants la documentació addicional que
consideri adient per dur a terme l’avaluació de les candidatures..
Es podrà declarar desert el concurs en algunes o la totalitat de les categories si, a judici del jurat,
cap proposta reuneix els mèrits suficients o no s’ajusta a les condicions establertes a la
convocatòria.

5. TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ
El termini per presentar les candidatures finalitza el 30 de setembre de 2022 i la seva presentació
únicament es pot fer on line.
Caldrà omplir el formulari que trobareu a
https://congresemprenedoria.calongeisantantoni.cat/concurs

6. PREMIS
El premi, guardo atorgat, donarà dret al seu guanyador a:
a) Exhibir el trofeu en els mitjans de promoció que decideixi l’empresa.
b) Inscriure el següent text en diferents idiomes, en els mitjans de promoció de l’empresa.
1.- “ Premi millor empresa digitalitzada. Altamar – Cambra de Comerç de Palamós”
2.- “ Premi millor empresa en expansió Altamar – Cambra de Comerç de Palamós”
3.- “ Premi millor empresa innovadora / tecnificada Altamar – Cambra de Comerç
de Palamós ”
4.- “ Premi millor empresa economia circular Altamar – Cambra de Comerç de
Palamós”
5.- “ Premi millor projecte empresarial Arturo Mundet ”
És condició “sine qua non” l’especificació de l’any d’atorgament del guardó.

c) En la categoria de Premi Millor projecte empresarial Arturo Mundet, s’abonarà la
quantitat de DOS MIL EUROS i es realitzarà la cessió gratuïta d’un espai coworking al
viver d’empreses Altamar durant un any.
d) Entre tots els premiats el Jurat proposarà a un guardonat que participi en un repte per
a ser resolt a l’Escola d’Estiu de la UIC ( Universitat Internacional de Catalunya) a Calonge
compaginat amb diferents sessions de mentoring.
Els premis es lliuraran en una cerimònia en el context del 5è Congrés d’empresa i emprenedoria
de Calonge – Sant Antoni

7. CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ
L’organització del concurs garanteix la confidencialitat de totes les dades proporcionades
en virtut de la legislació vigent sobre protecció de dades. Això no obstant, el resum del projecte
proporcionat pels participants, es faran públics a les webs del Viver i plataforma d’empreses
ALTAMAR i a la Cambra de Comerç de Palamós
Les persones membres del jurat estaran sotmeses a un acord de confidencialitat sobre la
informació a la qual tinguin accés durant l’avaluació.
Obligacions de les persones participants
Les persones participants tenen les obligacions següents:
o
o
o
o

Acceptar les bases del concurs.
Lliurar en els terminis indicats a les bases la idea de negoci, respectant les limitacions
imposades quant al contingut.
Garantir l’exactitud de les dades.
Informar l’organització en cas d’abandonar el concurs.

La falsedat de les dades o l’incompliment dels requisits que s’assenyalen en aquestes bases
donarà lloc a la desqualificació com a participant del concurs.
Obligacions de l’organització
L’organització es compromet a:
o

Posar a l’abast de les persones participants els recursos humans i informatius que es
considerin oportuns per a la consecució dels objectius del concurs.

o

Preservar la confidencialitat dels projectes presentats per les empreses / persones
participants, en cas de no sortir seleccionades.

8. INFORMACIÓ EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de data 27 d’abril de 2016, de protecció de les persones físiques quant al tractament de les
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades:
- El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les empreses / persones
candidates, en aquest procediment d’atorgament d'ajuts, és la Cambra de Comerç de Palamós
(dades de contacte del representant: Secretaria General. C/ Dídac Garrell i Tauler, 10, 2 planta.
17.230 Palamós; dades de contacte del delegat de protecció de dades: David Sánchez,
david@cambrapalamos.org).
- Les empreses i persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la
rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre
que sigui compatible amb la condició de persona candidata en aquest procediment
d’atorgament d’ajuts, mitjançant un escrit tramès a l’adreça info@cambrapalamos.org

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

10. COMPETÈNCIES
Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que es pugui produir
durant tot el període de vigència d’aquesta convocatòria serà resolt per Viver i plataforma
d’empreses ALTAMAR i la Cambra de Comerç de Palamós.

