
PREMI 22@START – BASES  
 

1. INTRODUCCIÓ 

Els dos vectors que caracteritzen el districte 22@ són innovació i emprenedoria. 
Les start-ups representen com ningú aquests dos vectors. És per això que 22@Network BCN col·labora amb                
Entrepreneur’s Organization per a llançar el premi 22@START, per així seguir fent del districte un lloc on passen                  
les coses. 

El premi que impulsem vol reconèixer la iniciativa i el valor de la feina i l’esforç, i al mateix temps representa un                      
impuls al teixit emprenedor del districte i d’arreu. 

1. BENEFICIARIS 

Es podran presentar societats constituïdes i en funcionament, que reuneixin els requisits que es detallen al punt                 
següent. Les candidatures hauran de procedir d’iniciatives que es comprometin a participar en la acceleradora d’                
Entrepreneur’s Organization i que compleixin els requisits d’aquesta.  

Requisits 

a. Que l’inici de l’activitat (Model 036) de la societat s’hagi produït en un termini inferior als tres anys en el 
moment de la inscripció  

b. Que la seva facturació sigui entre 100.000 € o 1 M€ bruts anuals o tenir una inversió entre 0,3 i 1M€ 
c. Que sigui una empresa de base tecnològica 

 

1. DOTACIÓ 

Es donarà un únic premi a la iniciativa guanyadora consistent en finançar la participació d’aquesta en el EO                  
Accelerator (https://www.eonetwork.org/eo-accelerator) de Entrepreneur’s Organization. 

La missió d’aquest programa és facilitar-vos les eines que necessiteu per fer créixer el vostre negoci fins a més                   
d’un milió de euros en vendes i oferir-vos les habilitats necessàries per convertir-vos en un millor empresari i                  
líder. 

A més, es disposarà d’un any d’espai fixe al co-working Bcombinator. També es disposarà de sis mesos                 
d’assessoria de part de CINC, així com un descompte del 25% als despatxos i l’oficina flexible CINC i la quota                    
anual del primer any al co-working. També es disposarà d’un any de quota gratuïta al 22@Network Bcn, dues                  
jornades de consultoria en comunicació de part d’Aigües de Barcelona i un pack de deu hores d'assessorament                 
legal gratuït per part de Marinel-lo @ Partners Abogados, així com un 20% de descompte en els honoraris                  
professionals durant els sis primers mesos. 

 

Aquest premi no és intercanviable per una aportació en metàl·lic equivalent. L’objectiu és poder donar impuls a la                  
start-up mitjançant la formació i l’acceleració del seu negoci.  

1. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

Els formularis de sol·licitud es troben a la web de l’associació 22@Network bcn. Els arxius de documentació que                  
s’han d’incloure en omplir el formulari són:  



● Perfil de Linkedin de l’equip impulsor de la iniciativa 
● Presentació de l’empresa (màxim 10 slides) que inclogui 

○ Sumari executiu 
○ Explicació del producte o servei 
○ Anàlisi de l’entorn i el mercat 
○ Pla de màrqueting i comercialització 
○ Viabilitat tècnica 
○ Pla d’organització i recursos humans 
○ Pla de negoci i memòria econòmica (inclou resultats de l’últim exercici) 
○ Evolució històrica i prevista dels principals KPIs 
○ Mètriques clau 
○ Suports, reconeixements, ajuts, mentors... 

● Un vídeo de màxim 2 minuts amb presentació de l’emprenedor o l’equip (qualitat mòbil) 

Lloc i termini de presentació 

La documentació esmentada es presentarà per via telemàtica a través del formulari de la pàgina web de                 
l’associació (www.22network.net). 

El termini de presentació s’inicia el 8 de desembre de 2020 i finalitza el 15 de gener del 2021.  

Tramitació 

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, una comissió designada pel Comitè Organitzador               
22@START, revisarà els requisits i la documentació lliurada. En cas de detectar-se defectes o omissions es                
sol·licitarà la seva esmena, en un termini de cinc dies a partir de la recepció de la notificació. 

El Comitè Organitzador 22@START està format pels membres de la Comissió d’Emprenedoria de 22@. 

El Comitè organitzador, basant-se en criteris de solidesa tècnica i econòmica, descartarà aquelles candidatures              
que no consideri amb suficient nivell per passar a la fase d’avaluació. 

1. AVALUACIÓ DE CANDIDATURES i CERIMÒNIA  

Les candidatures que hagin passat la tramitació seran avaluades pel jurat del premi 22@START. 

JURAT PREMI 22@START 
Format : 

● Els membres del Comitè Executiu de la Comissió d’Emprenedoria 22@Network (1 representant per             
organisme) 

● Representants de les empreses patrocinadores 

 
El jurat basarà la seva decisió en els següents criteris de valoració: 

● Solidesa empresarial del projecte / Escalabilitat, replicabilitat 
● Grau d’innovació tecnològica 
● Proposta de valor diferencial 
● Capacitats i expertesa de l’equip 
● Impacte social 
● Impacte al districte 22@ o la ciutat de Barcelona 
● Adequació als requisits del Entrepreneur’s Organization Accelerator 

 

http://www.22network.net/


L’avaluació inclourà una sessió final presencial, on participaran els 5 projectes finalistes escollits. A la sessió                
presencial cadascun dels projectes disposarà de 5 minuts per exposar el projecte, més 5 minuts per a preguntes                  
del jurat. 

En base a les intervencions presencials el jurat decidirà els premiats, a qui se’ls comunicarà el veredicte i se’ls                   
atorgarà el premi en la mateixa celebració del 22@START. 

La sessió final presencial i l’acte de lliurament de premis tindrà lloc durant la celebració del 22@START el dia 21                    
de gener del 2021. 


