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1. Entitat organitzadora
El Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC
en endavant), amb domicili social a Via Laietana,
número 39 de Barcelona amb CIF G64935851,

organitza la primera edició dels Premis
“EmErgEnt “als millors Projectes d’emprenedoria
en el sector de l’Energia Eficient

en motiu de la 6

ª

edició de la “Nit de l’Eficiència”, que tindrà lloc el
21 de juny de 2018 al Cosmocaixa (Carrer d'Isaac
Newton, 26, de Barcelona)

2. Objecte
Aquests són uns p

remis adreçats emprenedors i/o

start-ups que desenvolupin projectes en el sector de
la gestió energètica

eficient a Catalunya.

Poden presentar-se a aquesta edició dels Premis
“EmErgEnt” aquells emprenedors i o start-ups que hagin

"Poden presentar-se a

desenvolupat el seu projecte en el sector de la gestió

·

energètica eficient en col laboració amb universitats,

aquesta edició dels Premis

centres de recerca/tecnològics o amb alguna
entitat/programa d’acceleració/incubació de projectes a

“EmErgEnt” aquells

Catalunya durant l’any 2017 i que hagin destacat i
mostrat el seu talent en l’àmbit de la millora de la gestió
energètica en qualsevol àmbit d’actuació.

3. Candidats. Requisits
per participar

emprenedors i o start-ups
que hagin desenvolupat el
seu projecte en el sector de
la gestió energètica
eficient"

Atès el caràcter dels premis, les propostes poden provenir tant de la iniciativa dels centres d’acceleració i incubació
relacionats amb l’enginyeria Ia gestió energètica, com dels propis emprenedors i/o start-ups a títol individual, sempre i quan
es trobin en una de les situacions indicades en el punt 7 d’aquestes bases.
Podran presentar candidatura en els premis totes les persones físiques majors de 18 anys, així com les persones jurídiques

·

(empreses) que desenvolupin, de forma principal, la seva activitat a Catalunya o en col laboració amb alguna de les
universitats, centres de recerca/tecnològics o amb alguna entitat/programa d’acceleració/incubació de projectes
Catalunya que estiguin relacionats amb l’energia eficient.

Els aspirants (persones físiques) es poden presentar a títol

personal, de manera individual, o bé formant equip amb altres amb els que hagi desenvolupat el projecte d’acord
amb el que s’indica en el punt 7 d’aquestes bases.
En el cas de resultar guanyadora alguna de les persones que quedin excloses per algun supòsit inclòs en aquestes bases,
perdran el dret a obtenir el premi, procedint a lliurar-ho a la/s següent/s persona/es que reuneixin les condicions de
participació.
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4. Difusió de les bases i
convocatòria dels premis
La difusió de les bases i de la convocatòria dels
premis es farà mitjançant la seva publicació a la
web del CEEC, així com altres vies de difusió
habituals del CEEC (xarxes socials, newsletter,...),
en premsa especialitzada i altres vies de
comunicació que el CEEC consideri oportunes.

5. Presentació de les
candidatures
La candidatura es podrà presentar mitjançant l’enviament un correu electrònic
info@clusterenergia,cat

a

indicant les següents dades:

• Títol del projecte
• Data
• Autor/s
• Telèfon de contacte
• Adreça electrònica de contacte
• Entitat en la que desenvolupa la seva activitat (Acceleradora, incubadora)
• Document amb el resum de la proposta que desenvolupi breument els diversos criteris
de valoració descrits en l’apartat 8 d’aquestes bases
(Màxim 4 pàgines incloent imatges, gràfics i diagrames explicatius)

Vídeo d’un màxim d’un minut, en la que s’indiquin les següents continguts:

a. Oportunitat
b. Desafiament
c. Solució
d. La companyia
e. Potencial mercat i model de negoci
f. Resum

(Aquest vídeo és substituïble per una presentació en format PWP o similar amb no mes
de 10 slides)
La presentació de candidatures es podrà efectuar entre els dies 20 d’abril i 1 de juny de
2018 (ambdós inclosos).

NIT DE L’EFICIÈNCIA 2018

6. Gratuïtat
La participació és gratuïta.

7. Categories
1. Categoria “Llavor”
Es tracta de projectes destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres
proves (pre-prototips), i a la definició de la ruta de comercialització, la generació del model de
negoci, l'anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o el disseny de prova de concepte o a altres
activitats similars que s'englobin dins d'aquestes fases.

Aquests projectes es troben en Nivell de maduresa tecnològica fins a categories 4-5 de
desenvolupament d’acord amb la Technology readiness levels (TRL),

document inclòs al

programa de treball de la Comissió Europea Horitzó 2020 [Decisió C (2014) 4995, de 22 de juliol de
2014] .

2.Categoria “Producte”

Es tracta de projectes destinats a l'obtenció de
prototipus i a la valorització i transferència de
productes i o tecnologies precomercials. i han de
comprendre activitats estructurades de caràcter
demostratiu que permetin l'assoliment d'una prova
de concepte, en forma de prototipus, escala pilot,
prova preindustrial, entre d'altres, i que possibilitin
reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i
comercial de la tecnologia en desenvolupament.

"Es defineixen les següents
categories:
1.Categoria Llavor
2.Categoria Producte"

Aquests projectes es troben en Nivell de
maduresa tecnològica fins a categories 7-8 de
desenvolupament d’acord amb la Technology
readiness levels (TRL),

document inclòs al

programa de treball de la Comissió Europea Horitzó
2020 [Decisió C (2014) 4995, de 22 de juliol de
2014].
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8. Criteris de valoració
Per avaluar les candidatures presentades, el jurat tindrà
en compte com a criteris de valoració els aspectes
següents:

1. Categoria Llavor
Es valorarà:
• Originalitat (10%)
• Alineació amb les línies estratègiques del CEEC (10%)
• Viabilitat tècnica (20%)

·

• Excel lència cientificotècnica de la proposta (20%)
• Motivació i capacitat innovadora de l'equip de treball

"La puntuació màxima que

(20%)
• Impacte potencials (20%)

es pot obtenir a cadascuna

2.Categoria “Producte”

de les categories és de 10

Es valorarà:
• Originalitat (10%)

punts."

• Alineació amb les línies estratègiques del CEEC (10%)
• Interès de la tecnologia i potencial comercial (40%)

·

• Excel lència en la planificació i la gestió de la proposta (20%)
• Model de negoci (10%)

·

• Excel lència de l'equip de treball (10%)

9. Jurat
El jurat dels premis estarà integrat pels següents membres:
• 3 Membres la Junta Directiva del CEEC
• 1 Representant de la Universitat Politècnica de Catalunya
• 1 Representant de la Universitat de Barcelona
• 1 Representant de la Universitat Ramon Llull
• 1 representant del KIC Innoenergy
• 1 Representant de l’Institut Català de l’Energia (ICAEN)
• 1 Representant de l’Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ)

El Gerent de CEEC actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.
El jurat serà l’encarregat de la preselecció dels tres projectes finalistes en cadascuna de les
categories.

Elecció dels guanyadors:
L’elecció dels guanyadors es farà mitjançant votació popular secreta en el transcurs de la “Nit de
l’eficiència”, mitjançant una aplicació telemàtica que es posarà disposició dels assistents.
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10. Selecció dels finalistes
El jurat seleccionarà d’entre les candidatures
presentades,

les tres propostes amb millor

valoració de cada categoria ,

d’acord amb els

criteris de valoració indicats al punt 5 d’aquestes
bases.
Com a màxim el dia 10 de juny serà comunicada la
seva elecció als tres finalistes seleccionats. En cas
de desistiment per part d’un d’ells es contactarà
amb el següent candidat amb major puntuació.

Els finalistes participaran en la “Nit de l’eficiència”,
en la qual presentaran el seu projecte, davant del
públic assistent. mitjançant un “speech” d’una
durada no superior als 2 minuts i amb la projecció
d’un vídeo, prèviament elaborat conjuntament amb
el CEEC, diferent a l’indicat en el punt 5 d’aquestes

"El lliurament dels premis es
farà en el transcurs de l’acte

bases

de la “Nit de l’eficiència”

11. Premis
El premi per als guanyadors en cadascuna de les categories consistirà en :

• Guardó commemoratiu

·

• Premi en metàl lic de 600

€

• Inscripció gratuïta com a soci del CEEC; en la modalitat EMPRENEDOR, durant l’any 2018
• Suport i mentoratge a càrrec d’una empresa de la Junta Directiva del CEEC durant un any
• Participació en la Missió d’estudi que durà a terme el CEEC durant 2018 a Califòrnia(*)
• Participació en la propera edició del 4YFN (**)

(*) Subjecte a l’organització d’aquesta missió durant el segon semestre de 2018.
(**) Subjecte als criteris d’avaluació i aprovació final dels organitzadors d’aquest esdeveniment
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12. Publicitat
Els participants en aquesta edició dels Premis

cognoms ,

així com una

descripció

accepten que els seus noms i

no exhaustiva

del seu projecte siguin

publicats en les diferents plataformes de difusió que posseeix el CEEC.

13. Reserves i limitacions
El CEEC es reserva el dret a excloure, motivadament, qualsevol treball del com es
tingui sospites de plagi o incompliment de les normes en perjudici d'un altre
participant.
Queda prohibit presentar més d'una candidatura per participant.

En el cas que els participants siguin més d'una persona, s'hauran de presentar les
dades personals de tots els participants.

El CEEC no es responsabilitza de possibles continguts inadequats o ofensius que
puguin danyar la sensibilitat d'altres persones.

El CEEC queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun
error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva
identificació.

El CEEC es reserva el dret d'emprendre accions contra aquelles persones que
realitzin qualsevol tipus d'acte susceptible de ser considerat manipulació o
falsificació del premi.

El CEEC es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi dels
Premis quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portarla a terme en la forma en què recullen les presents bases.

El CEEC es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del premi, així com la
facultat d'interpretar les presents bases legals.

El CEEC es reserva el dret a no declarar guanyador algun si creu que els treballs
presentats no compleixen els requisits mínims exigits..

Així mateix, el CEEC quedarà exempt de tota responsabilitat si concorregués
algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i
perjudicis que poguessin ocasionar-se durant la gala del premi.

NIT DE L’EFICIÈNCIA 2018

14. Protecció de dades
personals
Les dades subministrades pels participants
seran tractades confidencialment

i recopilades

en un fitxer automatitzat de dades de caràcter
personal, sent l'organisme Clúster de l’Energia
Eficient de Catalunya titular i responsable d'aquest
fitxer, amb domicili social a Via Laietana, 39 de
Barcelona, la finalitat del qual serà la gestió del
present guardó.

El CEEC garanteix el compliment íntegre de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció
de Dades de Caràcter Personal en el tractament de
les dades personals recollits en el present Premi,
especialment pel que es refereix a l'atenció de
l'exercici dels drets d'informació, accés,

·

rectificació, oposició i cancel lació de dades
personals dels participants.

15. Acceptació de les
bases
La simple participació en els premis implica
l'acceptació de les presents Bases, per la qual cosa
la manifestació en el sentit de no acceptació de la
totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió
del participant o com a conseqüència d'això, el
CEEC quedarà alliberada del compliment de
l'obligació contreta amb aquest participant.

"El CEEC garanteix el
compliment íntegre de la
Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre de Protecció
de Dades de Caràcter
Personal "

Amb el suport de:

www.clusterenergia.cat

