BASEES I CONCURS ELEVATOR
R PITCH 7X5 22019 EIVISSA
A CREA EMP
PRESA

11. PRESENTA
ACIÓ I OBJEC
CTIU DEL CO NCURS
L’Ajuntament d’EEivissa en co
ol∙laboració aamb PIMEEFF convoca el I Concurs EElevator Pitcch 7x5
ea Empresa amb l’objeectiu de con
ntribuir a la
a millora dee la capacittat de
2019 Eivissa Cre
unicació de les persone
es empreneddores d’Eivisssa, oferint una platafoorma per do
onar a
comu
conèiixer els seus projectes empresariall, els seus productes
p
o serveis i prremiant projectes
millor valorats.
El concurs se cellebrarà dins la jornada EIVISSA CREEA EMPRESA
A que tendràà lloc el dijo
ous 11
d’abrril a la seu d’Eivissa de la UIB. Un juraat expert en empresa i emprenedori
e
ia selecciona
arà els
set fiinalistes als tres projectes guanyadoors que disp
posaran, a més
m d’una dootació econò
òmica,
d’imp
portants premis d’alt valo
or afegit.

22. DEFINICIÓ
Ó D’ELEVATO
OR PTICH 7X55
Elevaator Pitch 7xx5 són 7 prresentacions de projecte
es empresarrials de 5 m
minuts de du
uració
cadasscuna. En cada presentació la personna emprened
dora haurà de
d despertarr l’interès del jurat
que sserà l’encarreegat d’avaluar el projectee i la seua prresentació.

33. REQUISITTS DE LES PER
RSONES PAR
RTICIPANTS
Per p
participar en
n aquest con
ncurs les perrsones emprrenedores in
nteressades han de reun
nir els
següeents requisits:
‐
‐

‐
‐

Ser perso
ones empren
nedores emppadronades a l’illa d’Eivissa o joves empreses amb la
seua seu social a l’illa.
L’organitzzació podrà,, en qualsev ol moment durant el co
oncurs, sol∙liccitar a la pe
ersona
emprenedora o rep
presentant dde l’empressa que acre
editi la seuua identitat o la
representtació.
La mancaa d’acreditació de la perssona empren
nedora, de l’e
empresa o d e la represen
ntació
de la perssona particip
pant significaarà la desquaalificació de la persona pparticipant.
Només s’’acceptarà un
na candidatuura per proje
ecte empresa
arial.

44. COM PAR
RTICIPAR
Per p
participar és necessari:
n
‐
‐

Realitzar un vídeo d’u
un minut de durada màxima, presenttant el projeccte.
v
a Youtube, Vimeo o qualsevol altra platafo
orma generaalista de víde
eos en
Pujar el vídeo
la millor qualitat possible i enviar una candida
atura al ccorreu electrònic
l qual s’incloogui:
ecrea@eivissa.es en la
o Dades
D
de la persona empprenedora: Nom i cogno
oms, DNI/NI E, adreça, te
elèfon
d contacte i correu electtrònic
de
o Dades
D
del projecte emppresarial: No
om del projjecte empreesarial o no
om de
l’’empresa i CIF,
C breu expplicació de pe
er què el teu
u projecte poot convertir‐‐se en
e
empresa
o qu
uin valor afeegit creus que ofereix al mercat
m
si l’eempresa ja esstà en
funcionament (no més dee 250 paraules).
A
URL del
d vídeo de ppresentació del projecte.
o Adreça

55. CALENDA
ARI
TERM
MINI DE PRESSENTACIÓ DE
E CANDIDATU
URES: Podran presentar‐‐se candidatuures entre el dia 1
de m
març i l’1 d’abril de 2019
9 fins a les 114.00 h. Les candidature
es rebudes ddesprés de la
a data
límit no seran adm
meses.
AVALLUACIÓ DE LES
L CANDIDA
ATURES I SEELECCIÓ DE 7 FINALISTES: Les canddidatures rebudes
seran
n avaluades per
p l’organització i se selleccionaran un
u total de 7 projectes m
més 2 reserve
es per
realittzar la preseentació dinss la jornadaa EIVISSA CREA EMPRESA. Els proj
ojectes finalistes i
reserrves seleccionats seran notificats abaans del dia 8 d’abril.
PRESENTACIÓ DEEL PROJECTE:: Les personees promotores dels 7 pro
ojectes selecccionats haurran de
preseentar‐los dins la jornada EIVISSA CREEA EMPRESA
A que es durà
à a terme el dia 11 d’abrril a la
seu d
d’Eivissa de laa UIB. L’hora
ari previst peer a la presentació, tret de
d canvis en el programa
a de la
jornaada, serà d’11
1.15 h a 12.0
00 h.
L’esp
pai de tempss assignat a cada projeccte és de 5 minuts (3 minuts
m
per rresumir l’acttivitat,
m
del jurat).
objecctius i estratèègies de negoci i 2 minutts per a preguntes dels membres
Les participacionss podran ser difoses per l’Organització en formatt vídeo.
LLIUR
RAMENT DE PREMIS: El lliurament dee premis als tres projecttes guanyadoors serà dinss de la
mateeixa jornada EIVISSA CRE
EA EMPRESA
A a les 18.15
5 h, tret de canvis en eel programa de la
jornaada.

66. AVALUAC
CIÓ I CRITERIS D’AVALUA
ACIÓ
El pro
océs d’avaluació dels 7 projectes
p
sel eccionats pe
er participar en el I Conccurs Elevatorr Pitch
7x5 22019 es durà a terme de la manera seegüent:
AVALLUACIÓ PER JURAT
J
(fins a 100 punts)). El jurat no
omenat a l’effecte per avaaluar els projectes
seleccionats punttuarà segonss els criteris ssegüents:
‐

‐

‐

Estructurra de la prese
entació (fins a 40 punts)
o Descripció
D
de
e la idea, prooducte o servvei que ofere
eix i avantatgges competittius.
o Clara
C
comunicació del qu e necessita el
e projecte.
o Comunicació
C
del retorn qque pot esperar el projecte.
o Comunicació
C
de les capaccitats de la persona o equ
uip promotoor.
Expressió
ó verbal i no verbal (fins a 30 punts)
o Llenguatge
L
uttilitzat
o Postura
P
corpo
oral i gestos
o Velocitat
V
d’exxposició, voluum i to. Entu
usiasme, emo
oció i naturaalitat.
Contingut (fins a 30 punts)
p
C
in
nnovació i orriginalitat del projecte
o Creativitat,
o Viabilitat
V
del projecte em
mpresarial
o Estat
E
del projjecte

Cada aspecte serrà valorat entre 1 i 10, sent 1 la menor
m
puntu
uació i 10 la màxima. Els tres
projeectes que méés puntuació
ó obtenguin seran els trres projectess premiats. EEn cas d’empat el
jurat atorgarà fin
ns a 10 pun
nts més en una valoracció general de tot el pprojecte pressentat
juntament amb laa documenta
ació, el vídeoo i l’exposició
ó final.

77. JURAT
El jurat estarà forrmat per exp
perts, entre eels quals es troben:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Represen
ntants de l’Ajjuntament d ’Eivissa.
Represen
ntant de l’IDI.
Represen
ntant de PIMEEF
Represen
ntant de F. In
niciativas – coonsultoria d’’innovació
Persona experta
e
en motivació
m
i lidderatge
Persona experta
e
en comunicació

88. PREMIS
Els prremis seran atorgats als tres project es amb majo
or puntuació
ó obtinguda segons els criteris
estab
blerts en la base 6.
La seua dotació consistirà en::
1r. premi: 2.000€
€ + 1 mes gratuït d’acccés a les in
nfraestructures del Viveer d’Empreses de
(*)
l’Ajun
ntament d’Eiivissa + 1 mes
m gratuït d e mentoringg + 3 consulte
es gratuïtes dd’innovació.
2n. premi: 1.500
0€ + 1 mes gratuït d’acccés a les in
nfraestructures del Viveer d’Empreses de
(*)
l’Ajun
ntament d’Eiivissa + 1 mes
m gratuït d e mentoringg + 3 consulte
es gratuïtes dd’innovació.
3r. premi: 1.000€
€ + 1 mes gratuït d’acccés a les in
nfraestructures del Viveer d’Empreses de
(*)
l’Ajun
ntament d’Eiivissa + 1 mes
m gratuït d e mentoringg + 3 consulte
es gratuïtes dd’innovació.
(*)

Sub
bjecte a infraesttructures disponibles i tipus dee projecte emp
presarial.

99. ACCEPTA
ACIÓ DE LES BASES
B
Totess les person
nes participa
ants, per la mera particcipació en l’activitat, deeclaren conè
èixer i
accep
ptar íntegram
ment les pressents bases.
Qualssevol situació no resolta
a en aquestees bases seràà plantejada directamen t a l’Organittzació,
la quaal dictaminarà la solució a la incidènccia plantejad
da, que en to
ot moment seerà vinculant a les
basess establertess i que serà comunicada a la persona afectada.
Totess les consultees s’han de fer
f a través ddel correu ele
ectrònic ecre
ea@eivissa.ees

110. DRETS
Totess les perso
ones participants, per la mera participació
p
en l’activittat, autoritzzen a
l’Orgaanització a publicitar to
ot el relatiuu a la seua participació i consenteen la utilittzació,
publicació i repro
oducció del seu nom, im
matge i partticipació en qualsevol ti pus de publlicitat,
moció i publiccació en quallsevol mitjà dde comunicaació.
prom

111. EXCLUSIÓ
Ó DE PARTICIIPANTS
L’Orgganització po
odrà, a la se
eua entera ddiscreció i en
e qualsevol moment, eexcloure qua
alsevol
particcipant quan per qualsevvol motiu la seua intervvenció no sig
gui apropiadda o convenient o

afecti i/o vulneri el dret a l’ho
onor, la intim
mitat personaal i familiar, la
l pròpia imaatge, respectte a la
o
dignittat de la persona, principi de no di scriminació per motius de raça, sexxe, religió, opinió,
nacio
onalitat, disccapacitat o qualsevol alltra circumsttància perso
onal o sociaal, així com altres
principis que puguin resultar vulnerats.

112. RESERVA DE DRETS DE
D L’ORGANITTZACIÓ
En caas d’error, malentès
m
o conflicte en relació amb el funcion
nament de qqualsevol pa
art de
l’activvitat, la decissió que pren
ngui l’Organittzació serà concloent i de
efinitiva.
En caas que el dessenvolupame
ent d’aquestta activitat es vegi afecta
at per situaciions de cas fortuït
f
o forrça major o no es puguin dur a terrme a causaa de l’incompliment preesent, previsible o
supossat de qualsevol llei o norma aplicabble, l’Organització podrà
à cancel∙lar‐hho tot o qua
alsevol
part d
d’aquesta seense que els participants puguin fer cap
c reclamacció.
L’Orgganització es reserva el dret a modificcar aquestess base en qua
alsevol mom
ment.
L’Orgganització ess reserva el dret
d a donarr de baixa automàticament qualsevool participan
nt que
defraaudi o alteri el
e transcurs normal del cconcurs o realitzi pràctiques impròpiies en el seu propi
benefici, en detriment de terccers.

113. PROTECC
CIÓ DE DADES
Les d
dades facilittades pels participants
p
passaran a formar part dels fitxeers automattitzats
propiietat de l’Orrganització i podran ser utilitzats pe
el titular del fitxer per a l’exercici de
d les
funcions pròpies en el àmbit de les seuees competèn
ncies. De con
nformitat am
mb la Llei orggànica
3/20118, de 5 de desembre,
d
de
e protecció dde dades perrsonals i gara
antia dels drrets digitals, podrà
exerccir els drets d’accés, recctificació, suppressió, opo
osició, dret a la limitacióó del tractam
ment i
dret a la portabiliitat adreçantt‐se per correeu electrònicc a ecrea@eivissa.es

114. LLEI APLIC
CABLE I JURISDICCIÓ
Les p
presents Basees s’interpre
etaran i regirran de confo
ormitat amb la legislacióó espanyola. Per a
qualssevol qüestió
ó litigiosa, acccés, utilitzaació o contin
ngut de les Bases,
B
tant eel participant com
l’Orgaanització ren
nuncien exp
pressament a qualsevol altre for, i se
s sotmetenn a la jurisdicció i
comp
petència excllusiva del juttjats i tribunaals d’Eivissa.

