
Bases Programa d’incubació KIV
Convocatòria 2022 - 2023

1. Presentació

El programa d’incubació KIV s’adreça a persones emprenedores i empreses que havent iniciat una

nova activitat empresarial, innovadora al territori i amb base tecnològica, volen accelerar el seu

creixement seguint un programa d'acompanyament personalitzat que ofereix instruments com la

formació, les mentories, les assessories expertes i l’accés a un espai fix de treball a les

instal·lacions del VIT.

El VIT (Vic Integració Tecnològica) és un espai per aprendre i treballar amb la tecnologia adreçat

tant als ciutadans com a les empreses i professionals, que ofereix espais i recursos per formar-se,

experimentar i treballar. També és un punt de trobada i de creació de diversos projectes de base

tecnològica d’àmbit comarcal.

2. Objectius

Amb el Programa d'incubació KIV es pretén assolir els següents objectius:

● Contribuir a la conceptualització d'una idea fins a poder assolir un prototip o un Mínim

Producte Viable (MVP).

● Evolucionar o consolidar el model de negoci.

● Atreure, retenir i arrelar el talent innovador i emprenedor a la comarca d’Osona

● Donar suport als emprenedors, motivar-los i dirigir-los perquè les seves idees i projectes

es converteixin en empreses.

● Ampliar un ecosistema d'emprenedoria que atregui el talent i noves iniciatives, focalitzant

la col·laboració per palanquejar recursos existents (inversió, infraestructura, entre d'altres).

3. A qui va adreçat?

El programa d’incubació KIV s’adreça a persones emprenedores i empreses que tenen un

projecte, amb alt potencial innovador i/o de base tecnològic, alineats amb els sectors estratègics

de la comarca i que generin un impacte positiu el territori.

Podran participar en aquesta convocatòria aquelles persones físiques majors de 18 anys o

jurídiques que compleixin els següents requisits:

● Amb capacitat legal per obligar aquesta. (Tenint poders específics per contraure

obligacions per ella o sent administrador sense limitació de la mateixa).

● Amb un projecte de base tecnològica innovadora que incorpori alguna de les següents

tecnologies com a element clau en el desenvolupament de la proposta de valor:

https://www.vitvic.cat/fes-creixer-el-teu-projecte-al-vit/


○ Internet of Things (IoT) • Internet of Things (IoT) Industrial • Anàlisi de dades • Big

Data • E-Health • Transporte Intel·ligent • Seguretat • Disseny de producte •

Disseny industrial • Disseny d’experiències i interaccions • Modelat 3D • Impressió

3D • Fabricació digital • Realitat Augmentada • Realitat Virtual • Visió Artificial •

Robòtica.

● Amb presència a l’equip d’almenys 1 persona de la comarca d’Osona, amb dedicació del

100% al projecte.

● Tenir actualment o en els propers sis mesos, el seu domicili social i fiscal a la comarca

d’Osona.

● Disposar d’un prototip funcional d’un producte o servei que es trobi en la fase de MVP,

prova pilot o comercialització.

● La tecnologia ha de ser el factor competitiu o diferenciador del projecte empresarial i ha

d'orientar-se a proveir solucions als sectors estratègics del territori i/o a la capacitat de

generar ocupació de qualitat.

L’organització podrà excloure de la convocatòria els participants que, de forma originària o

sobrevinguda, no compleixin algun d'aquests requisits, perdent tota opció a participar-hi i sense

dret a reclamar res a l'organització.

Mitjançant la inscripció en aquesta convocatòria el participant accepta, íntegrament i sense

reserves o condicions, els termes continguts a les presents Bases.

4. Beneficis dels participants

● 6 mesos d’allotjament gratuït a l’Espai Vit. Passats aquests 6 mesos, es podrà prorrogar

l’estada durant un any, però satisfent la tarifa aprovada per a la utilització d’aquests espais.

● 20 hores gratuïtes de suport i acompanyament en les diferents àrees estratègiques del

projecte que els permeti experimentar la validació amb MPV i validar diferents hipòtesis

del model de negoci plantejat.

● Connexió amb l’ecosistema del territori i la xarxa de persones emprenedores, empreses,

experts i entitats existents a l'ecosistema del VIT i Creacció.

5. Què cal fer per participar-hi?

- Els projectes i startups interessats a participar al Programa d’incubació KIV hauran

d'emplenar online el formulari de participació que figura a (enllaç)

- A partir de la informació recollida a la sol·licitud de participació, se seleccionaran els

projectes que hagin obtingut més valoració i passaran a la fase d'entrevista personal.

- Els projectes preseleccionats realitzaran una entrevista personal davant l’equip avaluador

amb l’objectiu de resoldre dubtes i valorar l’encaix entre el projecte i el programa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEYe9yk4gnByRJxzE6fwxGy1gjTngVJhtEkmyqyidTb0PmBA/viewform?usp=sf_link


L'estructura de l'entrevista serà la següent:

- Presentació del projecte o idea per part dels emprenedors.

- Preguntes per part de l’equip avaluador.

6. Criteris de valoració

Els criteris de valoració de les sol·licituds de participació en el programa seran els següents.

a) L’ús de la tecnologia clau que forma part de la proposta de valor, primant-se els que

comptin amb una tecnologia diferencial o que disposin d’una expertesa en aquesta

[màxim 20 punts]

b) Descripció de la proposta de valor i capacitat per fer arribar al públic final un

producte/servei que clarament s’identifiqui com una necessitat, així com la solidesa de la

proposta de valor. [màxim 20 punts]

c) Descripció del mercat i capacitat per oferir nous serveis i tecnologia al teixit industrial de

la comarca d’Osona. [màxim 10 punts]

d) Maduresa del projecte i recorregut amb el qual compta el projecte amb anterioritat a

l'entrada al Programa. [màxim 10 punts]

e) Viabilitat del projecte i detall d’un pla d’empresa basat en la rendibilitat

economicofinancera del projecte i el potencial per generar ocupació. [màxim 15 punts]

f) Grau d'innovació i descripció del tret diferencial del producte davant les solucions que ja

existeixen actualment al mercat. [màxim 10 punts]

g) Capacitat de l'equip humà per impulsar el projecte i la presència de perfils tècnics

especialitzats en tecnologia. [màxim 15 punts]

Es deixarà constància en l'expedient dels aspectes concrets que s'han valorat en aplicació de

cada criteri i la puntuació obtinguda.

La puntuació mínima necessària per participar al programa és de 50 punts per projecte.

7. Calendari de la convocatòria

- Termini de presentació de sol·licituds a la plataforma Vit: del 21 de novembre de 2022 al

al 31 de gener de 2023.

- Comunicació dels preseleccionats: 10 de febrer del 2023.

- Entrevistes: del 13 al 17 de febrer de 2023.

- Comunicació de finalistes: 21 de febrer 2023.

- Benvinguda i inici del Programa: 27 de febrer de 2023.

L'organització es reserva el dret a suspendre, ampliar i/o modificar la durada del termini de

presentació de sol·licituds, en qualsevol moment i a criteri seu. En aquest cas, es comunicarà

oportunament.


