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BASES DEL CONCURS 18
20

El concurs de projectes empresarials premia la creativitat, l’originalitat i la
innovació de les persones participants, expresades en una idea de negoci.

1. Categories

- Premi a la idea més innovadora i original
- Premi al vídeo de presentació més votat
- Premi especial del jurat

2. Participants

Poden participar en el concurs els estudiants de secundària del Baix
Empordà. El projecte pot ser elaborat de forma individual o en grup.

3.Característiques dels materials presentats

Els participants hauran de crear un vídeo d’una durada màxima de 2
minuts. El vídeo ha de ser la presentació d’una idea empresarial. El
“format” de la gravació és lliure. Pot incloure qualsevol tipus de recurs
expositiu i audiovisual (descripcions, imatge, so, ficcions, teatralitzacions,
entrevistes, gravacions d’aula…), així com qualsevol efecte de muntatge.
Tots els vídeos han d’incloure un títol, que serà el nom del projecte
empresarial, i els títols de crèdit amb les dades de l’autoria. Els vídeos,
un cop acabats, s’hauran de pujar a un compte de YouTube o Vimeo creat
pels propis participants respectant sempre la normativa i la legalitat
marcada per aquestes xarxes socials (recomanem que el compte de
YouTube o Vimeo sigui del centre o controlat pel professorat per
assegurar la permanència del vídeo a la xarxa). El vídeo ha de portar com
a títol el nom del projecte i l’etiqueta #laboratoriidees18.

4. Terminis i presentació

El termini per presentar els vídeos és el 16 de maig a les 15 h. El centre
educatiu haurà d’enviar per correu electrònic a empresa@baixemporda.
cat els enllaços dels vídeos entenent que, sota la seva responsabilitat,
garanteixen que són alumnes del centre degudament matriculats.
Els vídeos es compartiran a la pàgina de Facebook Emprenedors –
Consell Comarcal del Baix Empordà per tal que es puguin rebre “likes”.
Per la categoria del més votat, es farà recompte de “likes” el dia 23 de
maig a les 12h. Els participants podran fer difusió dels seus vídeos per
aconseguir més popularitat.

5. Criteris de valoració

• L’originalitat de la idea
• La diferenciació del producte o del servei
• Els aspectes innovadors incorporats en la idea
• La presentació del vídeo
• La viabilitat de la idea empresarial
• La coherència entre la idea i les necessitats del territori

6. El jurat

El jurat estarà format per representants del Consell Comarcal del Baix Empordà,
la direcció General de Joventut i Nexes, viver d’empreses de Forallac.

7. Lliurament de premis

El lliurament de premis serà el 25 de maig, a les 12h, a la seu del Consell
Comarcal del Baix Empordà.

8. Premis

Els projectes guanyadors podran gaudir d’un Smartwatch.

Organitza:

Amb el suport de:

Col·laboren:

