1. DISTINTIU IP22@
El 22@ defineix un nou model de ciutat compacta, on les empreses més innovadores
conviuen amb centres d'investigació, de formació i de transferència de tecnologia, així com
amb habitatges, equipaments i zones verdes. Un model que conviu, alhora, amb el
patrimoni industrial del barri.

El Distintiu IP22@ sorgeix a partir de la iniciativa de les entitats i agrupacions que
conformen la comunitat 22@, per tal de donar suport i impuls als projectes sorgits dins
d’aquest espai transformador i innovador. L’objectiu d’aquesta iniciativa és potenciar la
innovació, la transformació urbana, social i econòmica del sector 22@ a través dels
projectes que realitzen les diferents entitats que hi cohabiten.

Per tal d'aconseguir aquests objectius, es posa l'accent en la creació d’aquest distintiu
destinat a promoure la competitivitat i la projecció internacional dels projectes
desenvolupats pel conjunt de les seves empreses i institucions. Amb la concessió d’aquest
distintiu es preveu impulsar aquelles entitats amb major vocació d'esdevenir motors del
desenvolupament i la innovació econòmica i social del districte.

Aquesta iniciativa permetrà enfortir i donar major visibilitat i projecció a aquells projectes
innovadors que s’hi adhereixen i ajudaran al districte 22@ i a la ciutat de Barcelona a assolir
un lideratge internacional basat en la concentració d'empreses, organismes públics i
centres científics i tecnològics de referència.

2. PROCÉS D’AVALUACIÓ
El procés d’avaluació de les propostes rebudes es basarà, en tot moment, en els principis
de qualitat i expertesa provada del comitè d’avaluació, transparència, igualtat de tracte,
confidencialitat, imparcialitat i eficiència. Per tal de garantir la homogeneïtat de les
avaluacions, facilitar la tasca del avaluadors i garantir la transparència del procés, la
Comissió d’Innovació prepararà i distribuirà entre els avaluadors un formulari d’avaluació
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que recollirà la classificació dels criteris i subcriteris específics i la seva ponderació. Per
adquirir el distintiu IP 22@, els projectes presentats hauran de tenir una puntuació mínima
de 20 punts. En cas de no aconseguir la puntuació mínima es proporcionarà un breu
informe sobre mesures de millores per a la següent convocatòria.

A continuació s’adjunten els principals criteris d’avaluació a considerar, així com una
rúbrica d’avaluació que servirà de guia per a l’avaluació de les propostes candidates.

Impulsat per el 22@Network i la Comissió d’Innovació:

NOM DE LA
INICIATIVA/
PROJECTE
CRITERI

SUBCRITERI

GENERAL
Origen

El projecte té l’origen al 22@ o en una entitat amb seu
al 22@.
Implementació Part, o la totalitat del projecte, s’implanta al districte
22@
Impacte
El projecte té un impacte sobre el teixit i al ecosistema
del 22@ generant noves oportunitats.

PUNTUACIÓ

10
2
2
2

El projecte té un impacte demostrable en, al menys, un
dels sectors d’activitat representats al 22@

1

El projecte genera un impacte davant la situació del
COVID-19
PROPOSTA DE VALOR
El projecte té un efecte innovador en el model de
gestió, RRHH, processos, models de negoci de
productes i serveis i /o tecnologia
Grau de competitivitat del projecte respecte a altres
iniciatives existents
El projecte és altament replicable/explotable
ESTRATÈGIA
L’àrea d’activitat del projecte està en línia amb les línies
estratègiques del 22@
El projecte està en línia amb les prioritats estratègiques
de la ciutat de Barcelona
El projecte està connectat amb les línies estratègiques
de les comissions del 22@
IMPACTE SOBRE L’ECOSISTEMA 22@
El projecte compta amb el suport d’altres agents del
22@
El projecte facilita o facilitarà la participació d’altres
agents del 22@
Els resultats del projecte seran aplicables per altres
agents de l’ecosistema 22@
TOTAL PUNTUACIÓ

3

COMENTARIS
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8
2

3
3
8
3
2
3
9
3
3
3
35

PUNTUACIÓ
COMITÉ
EVALUACIÓ

