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1. Presentació

3. Què cal fer per participar-hi?

Els premis Innovacat tenen un objectiu clar que
perdura en el temps: potenciar i dinamitzar el teixit
econòmic i productiu del nostre territori.
Els premis Innovacat són de caràcter biennal.

S’ha de presentar una memòria descriptiva. Cal
tenir en compte els criteris de valoració (punt 7
d’aquestes bases) en el contingut de la memòria.
S’organitzarà una sessió formativa per ajudar a
presentar la memòria de l’empresa. Aquesta sessió
es farà el dia 16 de juny de 2022.

Els premis Innovacat van néixer l’any 2005 per
la inquietud de les empreses Benito i Bonpreu
i l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
de Manlleu.
En aquesta 8a edició, tenim de socis sis grans
empreses compromeses amb el territori.
Són grans empreses catalanes que aposten per la
innovació i donen suport a projectes empresarials
que ens fan més competitius, que ens aporten
més coneixement i que generen llocs de treball
qualificats en el nostre territori.
En aquesta edició continuem parlant de dinamisme
empresarial i innovació a dos nivells, l’empresarial
i la social, basada en la creació de noves xarxes
de col·laboració i cooperació. Parlem també de
capacitats imprescindibles com l’agilitat, la iniciativa
constant, la proactivitat i l’adaptació al canvi per
avançar, per millorar, per créixer.
Premiem el dinamisme empresarial, el talent,
la creativitat, la sostenibilitat econòmica i social,
la innovació empresarial i social, la implicació amb
el territori, la digitalització, la transformació social.
Innovacat és un espai de trobada, d’intercanvi
d’experiències i coneixements, un espai on fer
créixer i donar a conèixer el teu projecte, la teva
empresa, el teu producte o el teu servei.

2. A qui va adreçat?
Es poden presentar als premis Innovacat les
empreses d’Osona i/o entitats amb activitat
econòmica d’Osona i aquelles que aportin valor
afegit a la comarca.
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S’ha de presentar un resum executiu de la memòria
d’una extensió màxima de 3 fulls.
S’ha de lliurar el logotip de l’empresa en format JPG
o TIFF.
S’ha d’escriure una declaració responsable de
disposar de la següent documentació.
- CIF de l’empresa.
- NIF del representant legal.
- Alta censal de l’empresa.
- Comptes anuals presentats al Registre Mercantil
(en el cas de societats) o liquidació de mòduls
o IRPF (en el cas d’autònoms) del darrer exercici.
- Escriptura de constitució i/o de poders.
L’empresa guanyadora haurà de presentar la
documentació esmentada anteriorment en un
termini de 15 dies des que sigui requerida. En cas
de no presentar la documentació es descartarà la
candidatura de l’empresa i perdrà la condició de
guanyador i el premi corresponent.

Es farà una preselecció dels projectes presentats.

4. Com presentar la documentació?

7. Criteris de valoració

- Digitalment

- L’encaix del projecte en l’esperit dels
premis Innovacat.
- L’interès general i la transcendència que tingui
el projecte per a la comarca d’Osona.
- Incorporació de termes de sostenibilitat
econòmica i social que generin valor i encaminats
a assolir els reptes que marquen els ODS
d’Agenda 2030.
- Aliances amb centres tecnològics, universitats
o altres empreses.
- El grau de maduració i de definició del projecte.
- La viabilitat i validació del model de negoci.
- El grau d’innovació que el projecte demostra.
- Les expectatives de creixement del negoci.
- La qualitat i el nivell de detall de la memòria
presentada.
- La presentació pública del projecte.

S’ha de presentar tota la documentació a través del
web www.premisinnovacat.com.
Opcionalment es pot presentar la memòria
descriptiva en format paper a l’Oficina de Promoció
Econòmica (OPE), plaça Dalt Vila, número 1, 08560
Manlleu. En cap cas, aquest lliurament presencial
representa haver fet el tràmit de presentar-se als
premis Innovacat i, per tant, no eximeix de lliurar
tota la documentació digitalment a través del web
www.premisinnovacat.com.

5. Termini de presentació
El termini de presentació finalitza a les 14 h del dia
25 de juliol de 2022.

6. Presentació en públic dels projectes
La presentació dels projectes dels premis Innovacat
es farà en un acte públic davant els membres del
jurat que tindrà lloc a l’octubre 2022 el dia, lloc i hora
que s’anunciaran oportunament i es farà conèixer
a les empreses participants. L’acte és obert.
Amb caràcter previ a l’acte, les empreses podran
assistir a una sessió formativa que
s’oferirà per ajudar a fer una bona presentació en
públic del projecte. Aquesta sessió
es farà el dia 14 de setembre de 2022.
Si el jurat ho considera oportú pot sol·licitar una
segona presentació de l’empresa per complementar
la informació.
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8. Premis
- Premi Empresa Jove: premi a l’empresa
innovadora de fins a 5 anys d’activitat amb
una dotació econòmica de 12.000 €.
- Premi Empresa Avança: premi a l’empresa de
més de 5 anys d’activitat que destaqui per la seva
trajectòria i capacitat d’adaptació als canvis i a les
noves oportunitats, amb una dotació econòmica
de 20.000 €.
El jurat es reserva el dret d’atorgar dos accèssits,
un per a cada categoria, valorats en 5.000 €
cadascun.
Assessorament Innovacat: pla d’acompanyament en
la gestió empresarial de 20 hores de consultoria de
la mà d’un professional expert. En total, s’atorgaran
5 plans d’acompanyament.
El pla d’acompanyament s’haurà d’iniciar l’any en
curs. En cas contrari, s’entendrà que l’empresa
beneficiària hi renuncia. Per participar en aquest
premi caldrà indicar-ho en el full de sol·licitud.
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L’import dels premis està subjecte a la retenció
establerta per la normativa fiscal vigent.
Les empreses premiades hauran de presentar els
certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social que
acreditin que no tenen cap deute amb aquestes
administracions.
Si en el termini d’un mes, a comptar des de
l’atorgament del premi, no s’ha presentat la
justificació documental de la subvenció,
s’entendrà que l’empresa beneficiària hi renuncia.
Per tal de classificar l’empresa a la categoria Jove o
Avança, es prendrà com a referència la data d’inici
d’activitat de l’empresa. S’entendrà com a data
d’inici d’activitat la que consti com a data d’alta a la
declaració censal d’Hisenda de l’activitat principal
de l’empresa.
En cas de canvi de forma jurídica, es considerarà
data d’inici d’activitat la primera sempre i que es
mantingui la mateixa activitat inicial o es justifiqui
que no hi ha canvis substancials.

9. Comissió avaluadora
El jurat està format per:
Joan Font, director general del Grup Bon Preu.
Pere Girbau, conseller delegat de Girbau.
Miquelina Saborit, DirCom de Casa Tarradellas.
Josep Benito, gerent de Seidor.
Marià Isern, conseller delegat d’Isern.
Frederic Segura, director general d’Esbelt.
Genís Roca, president de la Fundació.cat.
Jordi Vinaixa, director acadèmic de l’Institut d’Iniciativa Emprenedora d’ESADE.
Elisenda Tarrats, professora investigadora i coordinadora de la Unitat d’Emprenedoria de UVic UCC.
Marc Papell Puigferrer, soci director de Cluster Development Llatinoamèrica.
Núria Macià, directora executiva de Creacció.
David Burgaya, Cambra de Comerç (delegació d’Osona).
Eudald Sellarès, regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu.
Betlem Parés, coordinadora de l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu.

10. Veredicte
Els guanyadors dels premis Innovacat, en les diferents categories i premis, es donaran a conèixer mitjançant
un acte públic que se celebrarà el mes d’octubre de 2022. El lloc, dia i l’hora s’anunciaran oportunament a tots
els participants.
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11. Condicions generals

13. Tractament de la informació i de les imatges

- La participació als premis suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
- Correspon a l’organització la facultat de resoldre
qualsevol qüestió en relació amb la interpretació
d’aquestes bases.
- El veredicte de la comissió avaluadora serà
inapel·lable.
- Els premis poden ser declarats deserts.
- Els participants autoritzen a fer difusió pública del
nom de l’empresa, del títol del projecte i de la
informació del projecte que hagin descrit en el
formulari de participació.
- Els premis són compatibles amb l’obtenció d’altres
ajuts i aportacions de caràcter públic o privat;
en el cas que existeixin, s’hauran de comunicar
a l’organització.

Tota la documentació aportada serà tractada amb
absoluta confidencialitat.

12. Obligacions dels candidats
- Acceptar les bases dels premis i les obligacions
que se’n deriven.
- Garantir l’exactitud i la veracitat de les dades.
La falsedat de dades o l’incompliment dels
requisits donarà lloc a la devolució del premi
percebut.
- Acceptar el seguiment posterior proposat pel jurat
i l’organització dels premis Innovacat.
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S’estableixen les següents pautes de
confidencialitat tant per al JURAT com per
a l’EQUIP TÈCNIC que intervé en els premis:
- La informació únicament serà utilitzada per
a l’avaluació i seguiment dels projectes.
- En cap cas la informació serà transmesa
a tercers no autoritzats per l’Ajuntament sense el
consentiment dels autors o autores.
- Es farà públic el nom de l’empresa, el títol i la
descripció del projecte detallada en el formulari
de participació.
- Les imatges i els continguts captats durant el
transcurs dels actes públics realitzats podran ser
utilitzats per l’organització com a elements de les
accions de comunicació que formin part dels
premis Innovacat.

