1. Documentació i procediment de participació
La documentació requerida per participar-hi és la següent:
-

-

Sol·licitud de participació
Fotocòpia del DNI del representant de l’startup
Fotocòpia del CIF de l’empresa
Escriptura de constitució registrada i de poders
Certificat d’alta IAE (actualitzat)
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de pagament de la SS
Resum executiu d’una extensió màxima de 3 fulls (en pdf). Els apartats imprescindibles
que ha de contenir el document són: - Portada indicant el nom de l’startup, - Índex Breu descripció del projecte - Objectius - Metodologia de treball - Resultats i conclusions
Vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 2 minuts

La documentació recollida no serà retornada a les startups presentades.
2. Jurat
El jurat competent per resoldre el procediment de concessió dels premis objecte de la present
convocatòria serà un jurat format per:









Secretari del jurat: Alejandro Utrera. Clúster Manager del Clúster Foodservice
Cristóbal Aguilera. Gestió de la Innovació, IRTA
Carlos Blanco. Fundador Encomenda Smart Capital
Laia Pes. Coordinació de projectes d’emprenedoria, ACCIÓ
Màrius Robles. Cofundador ReimagineFood
Jordi Serratosa. Unitat de Desenvolupament de Negoci, Parc de Recerca UAB
Isma Prados. Docent, Campus de l’Alimentació de Torribera, Universitat de Barcelona
Rafa Casas. El Tenedor

3. Criteris de valoració
Es valorarà amb un màxim de 100 punts segons els següents criteris:






Grau d’innovació de la solució
Aplicabilitat de la solució a l’empresa
Contribució de la solució a la internacionalització del sector
Millora social de la innovació
(seguretat laboral i alimentària, compromís social, sostenibilitat
mediambiental, reducció de malbaratament d’aliments, etc)
Altres aspectes a valorar a criteri del jurat
(Viabilitat, escalabilitat, creació treball, equip promotor...)

4. Dotació de Premis

25 punts
25 punts
10 punts

10 punts
30 punts

Els tres classificats rebran un guardó exclusiu elaborat per un/a artista de reconegut prestigi. A
més, també seran obsequiats amb:
1r classificat.-

Premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000€)

2n classificat.-

Premi en metàl·lic de dos mil euros (2.000€)

3r classificat.-

Premi en metàl·lic de mil euros (1.000€)

El pagament de l’import del premi es farà mitjançant transferència bancària al compte
bancari del guanyador en el termini màxim d´un mes a comptar des de la data de
comunicació del premi. El premi anirà subjecte a les obligacions fiscals vigents.
Els premis també inclouen:






Un paquet de 10 hores de mentoring per part d´experts en el món de les startups
La possibilitat de practicatge i proves a les empreses que així ho disposin en funció de la
valoració del projecte
La possibilitat d´establir ponts de transferència de coneixement amb Centres
Tecnològics, Parcs de Recerca i Desenvolupament tant nacionals com internacionals a
través del Clúster i ACCIÓ
Difusió mediàtica a través del Fòrum Gastronòmic i el Clúster Foodservice

5. Obligacions dels candidats
Els candidats accepten les bases del concurs i garanteixen l’exactitud de les dades i el
compliment dels requisits legals que s’assenyalen en aquestes bases. La falsedat de dades o
l’incompliment dels requisits donarà lloc a la devolució del premi percebut.

6. Disposicions complementàries
 Aquestes bases han estat aprovades per la Junta Directiva del Clúster FOODSERVICE el
dia 14 de juny de 2018.
 Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es procedirà
a comprovar que cada sol·licitant aporti la documentació requerida. En cas que es
detecti alguna deficiència en la documentació presentada juntament amb la sol·licitud,
l’organització requerirà als responsables del projecte perquè presentin aquesta
documentació en un termini màxim de 10 dies, i es descartaran aquelles sol·licituds que
presentin algun tipus d’errada o deficiència.
 El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o aclariments
sobre el seu projecte empresarial. Una vegada elaborada la llista de sol·licituds
acceptades, el jurat iniciarà la seva valoració. La resolució del jurat serà pública i
inapel·lable.





Els sol·licitants de projectes presentats accepten que el Clúster FOODSERVICE, el Fòrum
Gastronòmic i el/s patrocinador/s facin difusió pública de la seva candidatura als premis,
sempre amb aspectes relacionats amb els propi premi (tipus i nombre de projectes
presentats, descripció breu del projecte que figuri en la memòria, guanyador/s,
informació de l’acte d’entrega, etc.). Es garanteix que qualsevol altra documentació i
informació proporcionada per l’startup serà tractada amb la màxima confidencialitat.
El Clúster FOODSERVICE serà el responsable de resoldre qualsevol qüestió que es pugui
presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.

7. Protecció de dades de caràcter personal
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27
d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades
personals i a la lliure circulació de dades i la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, l’informem que les dades personals facilitades seran incorporades als fitxers
de Pep Palau, von Arend & Associats, SCP (en endavant PPVA) amb domicili al Polígon Industrial
el Dolcet, Carretera de Sant Hipòlit a Manlleu, (08560 Manlleu) i de l’Associació del Clúster
Foodservice de Catalunya (en endavant Clúster Foodservice), amb domicili al C/ Milà i Fontanals,
14-26, 1º 6ª (08012 Barcelona).
En aquest sentit l’informem que la finalitat de la recollida i tractament de les dades és
l’organització d’aquest esdeveniment i per realitzar les gestiones necessàries pel manteniment
i el correcte desenvolupament de la relació comercial.

En compliment de la normativa vigent, PPVA i Clúster Foodservice garanteixen que han adoptat
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat
requerit, en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.
Així mateix, PPVA i Clúster Foodservice cediran i comunicaran les dades personals recollides als
seus fitxers a Fòrum Gastronòmic, al jurat i a les empreses col·laboradores de l’esdeveniment
amb la mateixa finalitat per la qual han estat recollides; així com a altres empreses en els supòsits
d’obligació legal.
En qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat
i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la llei, enviant un escrit
acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat utilitzant adreçant-se a les adreces
indicades anteriorment.
En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una
reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat
de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (C.P. 28001).
Per últim, l’informem que un cop finalitzada la relació comercial i hagin transcorregut els
terminis legalment establerts les dades seran destruïdes.

8.

Difusió d’imatges

El/la sol·licitant cedeix a PPVA, al Clúster Foodservice i a les empreses col·laboradores de
l’esdeveniment, els drets de reproducció (videogràfica, fotogràfica i de veu), distribució i
comunicació pública de l’esmentada activitat per tal que se’n pugui fer difusió amb finalitats
divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet), encara que hi aparegui la seva
pròpia imatge i/o la dels seus serveis o productes.
La sol·licitud de participació als premis comporta el coneixement i l’acceptació d’aquestes bases
per part dels participants.

Barcelona, juny de 2018

SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ A LA I EDICIÓ DELS PREMIS INCIT’UP!
Nom i cognoms:...............................................................................................................................
DNI:................................................... Nacionalitat:.........................................................................
Domicili:..................................................... Població:.................................................... CP.............
Telèfon:...........................................................................................................................................
E-mail:..............................................................................................................................................

En representació de l’startup (nom)................................................ amb CIF..................................

DECLARO
Conèixer i acceptar les bases de la I Edició dels premis INCIT’UP!, que convoquen el Clúster
Foodservice i Fòrum Gastronòmic i adjuntar tota la documentació sol·licitada.

SOL.LICITO
La participació a la I Edició dels premis INCIT’UP!

Signatura,

..............................., ............... de ............................ de 2018

