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Busquem
ADN emprenedor
a la
Catalunya central
L’Ajuntament de Torelló, Mas Vinyoles Venture Factory i la Universitat de Vic –Universitat
Central de Catalunya presenten la 2a edició dels premis ADNemprèn.
El reconeixement vol premiar la trajectòria d’emprenedors/dores sorgits a la Catalunya
Central que siguin referents per a tots aquells que aposten per l’emprenedoria, com a forma
d’encarar el futur professional i generar impacte econòmic i social.
L’objectiu dels premis és trencar els estereotips associats a l’emprenedoria i identificar l’ADN
de l’emprenedor en si, més enllà del projecte. Des de la Catalunya Central, es vol projectar
que el territori també és un factor clau de l'emprenedoria i que aquesta no és només un
fenomen urbà i de grans ciutats.
Els premis volen ser una plataforma per establir ponts de relació entre les noves
generacions d’emprenedors actuals i grans emprenedors consolidats. La Catalunya Central
té emprenedors consolidats de grans projectes empresarials que tenen ADN Emprenedor.
Cal que les noves generacions emprenedores aprofitin el coneixement de les anteriors i
que les generacions més consolidades tinguin contacte amb les futures si volem optimitzar
l’ADN emprenedor.
En aquesta edició incorporem una nova categoria de premis, l’Intraprèn, amb l’objectiu
d’incentivar i reconèixer l’intraprenedoria a les empreses o administració pública.
L'àmbit territorial dels premis engloba les comarques següents: Osona, la Garrotxa, el Bages,
el Berguedà, el Moianès, el Solsonès, l’Anoia i el Ripollès.

Premis
Es premiarà la trajectòria d’una
persona major de 40 anys que
hagi reorientat la seva carrera
professional vers l’emprenedoria,
tot valorant el projecte que estigui
promovent i la superació del plus
de dificultat que sol presentar-se
en aquest cas.
Premi patrocinat per Obra Social
“la Caixa”.
Dotació 4.000€

Es premiarà la trajectòria d’una
persona emprenedora i la seva
projecció de futur associada al o
als projectes que hagi promogut
i/o estigui promovent.
Premi patrocinat per
l’Ajuntament de Torelló.
Dotació 4.000€

Es premiarà una persona
intraprenedora que dins d’una
corporació empresarial o
administració pública destaqui
fortament per la seva capacitat
d’incorporar l’ADN emprenedor
en iniciatives d’innovació en
tecnologia, producte, negoci i/o
organització empresarial.
Dotació 4.000€

S’institueix un premi honorífic a
una persona amb una llarga
trajectòria emprenedora, que
encarni els atributs de
l’ADNemprèn i pugui representar
un referent per a les noves
generacions d’emprenedors.

Participació

Presentació de
candidatures

Procés de selecció
i calendari

Les persones candidates als premis
starter i transformer han de presentar les
seves pròpies candidatures. Qualsevol
entitat pública o privada, empresa
legalment constituïda, o persona física,
preferentment relacionada amb la
promoció econòmica, empresarial o de
foment de l’emprenedoria poden
proposar candidats; no obstant això,
només seran considerades si són
presentades pels propis candidats.

15/01/19 - 28/02/19: INSCRIPCIONS

En el cas del premi ADNintraprèn la
candidatura ha de ser presentada per
l’empresa o administració pública amb el
vistiplau de la eprsona candidata .
En el cas del premi ADNgurú, la
candidatura podrà ser presentada per
qualsevol entitat o empresa, però també
els mateixos membres del jurat podran
proposar candidats a llur discreció.
Les candidatures es tramitaran per mitjà
del web www.adnempren.cat

El termini per a la presentació de candidatures
és del 15 de gener al 28 de febrer a les 24
hores.

01/03/19 - 05/04/19: VALORACIONS
Des de l’1 de març al 5 d’abril de 2019 el jurat
podrà demanar aclariments a la documentació
presentada o fins i tot convocar reunions
telefòniques amb les persones interessades o
les que hagin presentat la candidatura.

25/04/19: LLIURAMENT DE PREMIS
Els premis es donaran a conèixer en un acte
de lliurament el dia 25 d’abril. Els detalls de la
convocatòria es difondran a través del web
www.adnempren.cat

Contacte
Cristina Ferràndez
Carrer Enric Prat de la Riba, 17
08570 Torelló
T 938 592 226
premis@adnempren.cat
www.adnempren.cat

Sobre
nosaltres

Mas Vinyoles Venture Factory
és una factoria de Startups
especialitzada en els sectors
clean tech i smart tech,
seguint el model "venture
Building".
Ubicat al Mas Vinyoles Hub de
Sant Pere de Torelló, MVVF
pretén combinar bones idees
de negoci, talent emprenedor i
capital inicial per posar en
marxa projectes empresarials
disruptius i escalables, amb
visió Glocal.
www.vinyolesfactory.com

L'Ajuntament de Torelló, com
a institució pública, ha
d'administrar els interessos del
municipi i ha de vetllar per la
qualitat de vida de la seva
ciutadania. Un dels eixos de la
seva acció de govern és el
desenvolupament econòmic
del municipi, tot posant
l'accent a impulsar iniciatives
d'emprenedoria i facilitar
l'arribada de noves empreses
al territori, així com fomentar
l’esperit emprenedor.
www.ajtorello.cat

La UVic-UCC fa un èmfasi
especial en la qualitat
acadèmica i la qualitat
humana d'una formació
centrada en l’estudiant. El seu
model formatiu garanteix el
creixement personal i la plena
professionalització dels titulats
amb aprenentatges
personalitzats a través d’un
sistema tutorial que articula
un veritable treball d’equip,
tant dels docents com del
conjunt de la Universitat.
www.uvic.cat

Mas Vinyoles HUB (Sant Pere de Torelló)

Organitza:

Amb el suport de:
Unió Europea

Fons social Euorpeu
L’FSE inverteix en el teu futur

