
PROGRAMA ESPRINT
Bases del programa
Convocatòria 2023

RELACIÓ DE FETS

1. En data 14 de novembre de 2022 es va publicar la resolució per a la concessió de
subvencions públiques per a l’impuls i el suport de l’emprenedoria, Programa Emprèn Cat
(DOGC núm. 8554), essent una de les entitats beneficiàries Creacció, Agència
d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL.

2. Un dels principals objectius d’aquesta subvenció i del servei d’emprenedoria de Creacció,
és fomentar l’activitat emprenedora i la cultura empresarial i és en aquest sentit que
s’aposta per llançar un programa de maduració d’idees per acompanyar a persones
emprenedores amb una idea inicial a fer-ne un model de negoci.

3. El programa ESPRINT 2023 és un programa d’acompanyament a persones emprenedores
amb una idea de negoci que incorpori innovació en el model de negoci, en la tecnologia,
o en el producte o servei i que tingui capacitat per esdevenir un projecte emprenedor
amb impacte positiu a la comarca d’Osona, que ofereix recursos com la formació, les
mentories, les assessories expertes i l’accés a un espai de treball, per a desenvolupar la
seva idea de negoci.

4. Aquest programa té per objectiu: incentivar els dots emprenedors i creatius dels
participants i fomentar les habilitats necessàries per a liderar una proposta empresarial;
aportar continguts formatius que facilitin el disseny d’un model empresarial; exposar eines
de treball per a la transformació de coneixement o tecnologia en una idea de negoci i
aquesta, en un projecte empresarial rendible i sostenible; facilitar l’accés al mercat i
facilitar el networking entre els mateixos alumnes, actors importants per a la seva activitat
empresarial i inversors potencials.

5. El Programa està limitat a 6 projectes emprenedors i la convocatòria de captació de
projectes, requereix l'aprovació d’unes bases reguladores i de l’obertura de la
convocatòria.

Per tot això,

RESOLC

Primer.- Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria del Programa Esprint 2023 elaborat

en el marc del projecte “Programa Emprèn Cat (DOGC núm. 8554),”.



Segon.- Acordar la publicació de les bases reguladores i la convocatòria al Butlletí Oficial de la

Província de Barcelona.

Tercer.- Publicar aquestes bases a la pàgina web de Creacció i fer extensives aquestes bases als

diferents serveis d’emprenedoria de la comarca.

Quart.- Donar comptes d’aquesta resolució al proper Consell d’Administració de la societat.

A Vic, en la data que figura en la signatura electrònica.

Jordi Baiget Cantons
Conseller delegat del Consell d’Administració



Bases Programa ESPRINT
Programa de maduració d’idees innovadores.
Un programa per posar al mercat idees de negoci innovadores
Convocatòria 2023

1. Presentació

Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement obre la convocatòria per al

Programa ESPRINT 2023 dirigit a persones emprenedores amb una idea de negoci que incorpori

innovació en el model de negoci, en la tecnologia, o en el producte o servei i que tingui capacitat

per esdevenir un projecte emprenedor amb impacte positiu a la comarca d’Osona.

La convocatòria romandrà oberta fins al dia 15 de desembre del 2022.

En el programa participaran un màxim de 6 idees que seran seleccionades abans del 22 de

desembre de 2022 per un Comitè avaluador (vegeu punt 7).

El programa ESPRINT és un programa d’acompanyament que ofereix a les persones

emprenedores instruments com la formació, les mentories, les assessories expertes i l’accés a un

espai de treball, per a desenvolupar la seva idea de negoci.

2. El programa

El programa ESPRINT es realitzarà en dues FASES:

1. Una primera FASE que tindrà com a objectiu accelerar les idees de negoci seleccionades

fins a la creació i contrastació d’un prototip amb el mercat.

Aquesta fase començarà l'11 de gener del 2023 i finalitzarà 22 de març del 2023.

2. Una segona FASE que tindrà com a objectiu accelerar els projectes que superin la

primera fase fins a la seva sortida al mercat i la cerca de finançament.

Aquesta fase començarà el 12 d’abril i finalitzarà el 14 de juny del 2023.

El Programa ESPRINT pretén assolir els següents objectius:

● Definir i validar el model de negoci

● Analitzar la viabilitat econòmica

● Comunicar de manera eficaç la proposta de valor

● Crear i contrastar un prototip amb el mercat

● Cercar finançament i contactar amb possibles inversors.



3. A qui va adreçat?

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

jurídiques que compleixin amb 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).

● Disposar d’una idea o un prototip funcional (MVP), d’un producte o servei que incorpori

innovació en el model de negoci, en la tecnologia, o en el producte o servei, que tingui

capacitat per esdevenir un projecte emprenedor amb impacte positiu a la comarca

d’Osona.

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

El programa ESPRINT es realitzarà al Coworking Casa Convalescència de Vic, encara que està

previst que algunes de les activitats es realitzin de manera online.

Durant la participació en el programa, les persones emprenedores seleccionades gaudiran dels

següents beneficis:

● Sessions grupals setmanals de formació pràctica relacionades amb els objectius del

programa.

● Espai de treball compartit amb la resta dels participants del programa en el Coworking

Casa Convalescència, incloent-hi serveis de recepció, internet, sales de reunió, etc..

● Seguiment setmanal d’un pla de treball individualitzat a través de tutories personalitzades

amb un tutor/a de projecte que els permeti experimentar la validació amb MPV i validar

diferents hipòtesis del model de negoci plantejat.

● Seguiment mensual de l'evolució de la idea a través de Peer reviews (taules de

contrastació) grupals.

● Assessorament amb Mentors Experts.

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

experts i entitats existents a l'ecosistema de Creacció.

● Visibilitat en mitjans de comunicació i xarxes socials.

● Accés al Punt d'Atenció a Emprenedors (PAE) per a la constitució gratuïta de l’empresa.



Al finalitzar la Fase 1 del programa, el 22 de març, els projectes participants realitzaran un Pitch de

màxim 5 min per poder ser seleccionats per participar a la fase 2. Les bases específiques per

aquesta selecció es donaran a conèixer durant la celebració de la primera fase del programa.

5. Què cal fer per participar-hi?

- Les persones emprenedores interessades a participar en el Programa ESPRINT 2023

hauran d'emplenar el formulari de participació online que figura en el següent (enllaç) i

enviar-lo abans del 15 de desembre del 2022.

- 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 d'un mínim de 3

membres del comitè avaluador amb l’objectiu de resoldre dubtes i valorar l’encaix entre el

projecte i el programa.

L'estructura de l'entrevista serà la següent:

- Presentació del projecte o idea per part dels emprenedors (5 min. màx.)

- Preguntes per part de l’equip avaluador.

- Abans del 22 de desembre del 2022, el comitè avaluador seleccionarà 6 idees (segons

criteris de puntuació) per participar en el programa que iniciarà l’ 11 de gener.

6. Criteris de valoració

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

Categoria 1. Innovació i impacte en el territori [màxim 10 punts]

a) El criteri valora si la idea de negoci té innovació en el model de negoci, en la

tecnologia, o en el producte o servei. [5 punts]

b) El criteri valora si la idea de negoci té un impacte positiu a Osona. [5 punts]
Perquè un candidat pugui ser seleccionat, la puntuació en aquesta categoria ha de ser de 10 punts.

Categoria 2. Equip - [màxim 20 punts]

c) El criteri valora si l’equip fundador està format per més d'una persona

emprenedora. [màxim 5 punts]

d) El criteri valora si en l’equip fundador hi ha una dona. [màxim 5 punts]

e) El criteri valor el grau de dedicació de l’equip fundador al desenvolupament de la

idea de negoci. [màxim 5 punts]

f) El criteri valora si l’equip fundador (o amics, família) té fons propis per invertir en el

projecte. [màxim 5 punts]
Perquè un candidat pugui ser seleccionat, la puntuació en aquesta categoria ha de ser de 10 punts.

https://creaccio.us12.list-manage.com/track/click?u=92f70b23a0f3b7cd027e05393&id=3390c0b0e8&e=2f1082028c


Categoria 3. Idea [màxim 70 punts]

g) El criteri valorarà l’estadi de desenvolupament del projecte o idea. (idea o MVP).

[màxim 10 punts]

h) El criteri valorarà que la idea de negoci estigui definida. [màxim 10 punts]

i) El criteri valorarà l’abast nacional o internacional del projecte. [màxim 10 punts]

j) El criteri valorarà el coneixement i núm. dels competidors [màxim 10 punts]

k) El criteri valorarà el model de negoci de la idea, primant els projectes B2B.

[màxim 10 punts]

l) El criteri valorarà l'ús de la tecnologia en la idea de negoci [màxim 10 punts]

m) El criteri valorarà l’impacte positiu del projecte a la societat [màxim 10 punts]
Perquè un candidat pugui ser seleccionat, la puntuació en aquesta categoria ha de ser de 30 punts.

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

cada criteri i la puntuació obtinguda.

7. Comitè avaluador

El comitè avaluador el formaran cinc persones.

- Una persona de l’equip directiu de Creacció

- Tres tècnics o tècniques del servei d’emprenedoria i empresa de Creacció

- Un expert/a en gestació de projectes empresarials sorgits de coneixement o tecnologia.

8. Calendari de la convocatòria

- Termini de presentació de sol·licituds: fins al 15 de desembre de 2022

- Comunicació dels preseleccionats: 16 de desembre de 2022

- Entrevistes: del 16 al 21 de desembre de 2022.

- Comunicació de finalistes: 22 de desembre 2022.

- Benvinguda i inici del Programa- Fase 1: 11 de gener de 2023.

- Fi de la fase 1: 22  de març de 2023

- Comunicació dels seleccionats per la Fase 2: 24 de març de 2023

- Inici de la Fase 2: 12 d’abril de 2023

- Fi de la Fase 2: 14 de juny 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.



9. Condicions generals

El fet de presentar la documentació per tal d’optar a la participació en el programa ESPRINT

suposa el coneixement i l’acceptació de les seves bases.

La Comissió Avaluadora tindrà la facultat de rebutjar i excloure del programa les idees

presentades que incompleixin els requisits i les condicions establertes en aquestes bases.

La interpretació de les Bases per tal de complementar i/o decidir sobre els aspectes no regulats

específicament, correspondrà a la Comissió Avaluadora amb facultats àmplies. Les decisions de

la Comissió Avaluadora en relació amb la interpretació serà pública i inapel·lable.

En cas que la comissió avaluadora ho cregui convenient, es podrà deixar desert el programa.

Per a qualsevol consulta general sobre les bases i els procediments us podeu posar en contacte

amb l’organització mitjançant el correu electrònic emprenedoria@creaccio.cat .

10. Propietat intel·lectual dels projectes presentats

(1) Els drets d’autor i els seus continguts pertanyen a les persones emprenedores creadores de les

seves idees.

(2) Creacció, en cap cas, podrà ser considerat responsable de continguts que atemptin contra els

drets de tercers, d’acord com estableix el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual

s’aprovà el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les

disposicions legals vigents sobre la matèria.

Els participants seran responsables per les infraccions causades o que es puguin causar als drets

de tercers amb la participació en el programa i pels seus continguts. En cas de reclamació judicial

sobre aquest tipus de continguts, Creacció i/o el participant retiraran el contingut objecte de la

disputa.

11. Protecció de dades

Les dades personals que es facilitin a Creacció, seran objecte de tractament automatitzat d’acord

amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 i la

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets

Digitals, i s’incorporaran en un fitxer responsabilitat de Creacció, Agència d’emprenedoria,

innovació i coneixement, amb l’exclusiva finalitat de la gestió d’aquest programa.

Les dades personals han estat recollides sota el consentiment dels participants. A més, han

autoritzat de forma explícita la publicació d’imatges personals i també la cessió de les dades a

altres entitats exclusivament amb finalitats relacionades amb el programa.

Es podrà procedir a la publicació de les dades de les persones que hi participen a la web de les

entitats impulsores, amb l’objecte de difondre i promoure el programa, en aquesta convocatòria o

futures.

Els participants garanteixen que les dades personals facilitades són veraces i es fan responsables

mailto:emprenedoria@creaccio.cat


de comunicar a Creacció qualsevol modificació. Es recomana tenir la màxima diligència en

matèria de protecció de dades, no podent responsabilitzar a Creacció de sostraccions,

modificacions o pèrdues de dades.

Els participants tenen dret a (i) accedir a les seves dades personals, (ii) sol·licitar la rectificació de

les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió, (iii) sol·licitar la limitació del tractament

de les seves dades, (iv) oposar-se al tractament de les seves dades i (v) sol·licitar la seva

portabilitat. Els participants poden exercir aquests drets adreçant-se a Creacció (facilitar mail),

indicant el motiu de la petició.
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