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NOTA INFORMATIVA INNOBUS 2019 

 

Benvolguts/des, 

Seguidament us informem dels principals aspectes a tenir en compte per a  

l´acte de lliurament de premis del dia 29/05/19 

 

1-Data de la jornada:  

Dimecres 29/05 de 9 a 14 h   

Lloc: Citilab Cornellà                   Sala: C 

 

2-Ordre de presentacions:  

Es determinarà per sorteig el dia 23/05. També posarem a disposició dels 

grups participants la sala C del Citilab per fer assajos. 

 

3-Calendari previst: 

9:00 h -Rebuda participants 

9:15 h Obertura acte  

9:30 h Inici de les presentacions dels projectes 

11:00 h Pausa-Cafè 

11:30 h Continuació de les presentacions  

13:30 h Deliberació jurat 

13:45 h - 14 h Lliurament de premis /foto grupal 
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4-Jurat/criteris de valoració: 

Seran membres del jurat: 

Les empreses participants al projecte que assisteixin a la jornada del dia 

29/05 (hagin o no llançat repte, màxim 1 representant per empresa)  

1 representant de l´Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)  

1 representant d’Innobaix 

Finalitzades totes les presentacions el jurat determinarà els guanyadors 

dels premis (15 minuts).  

Cada membre del jurat rebrà una graella de valoració com la següent: 

  
CRITERIS DE VALORACIÓ 

Nom 
projecte/equip 

Resposta al repte de 
l´empresa 

Innovació / originalitat Grau de definició Viabilitat  total 

    màxim 10 màxim 10 màxim 10   

            

            

            

 

5-Premis: 

Premis per a l' equip guanyador: 

1.1-Dotació econòmica de dos mil euros (2.000 €) a cada membre de 
l´equip (màxim 4 persones), a càrrec de l’AMB. 

1.2- S’atorgarà una subvenció de màxim deu mil euros (10.000 €) 
a l´empresa acollidora del repte per tal que procedeixi a la contractació 
de l´equip per un període màxim de tres mesos amb l´objectiu de 
desenvolupar i fer viable la solució presentada. Aquesta quantia 
variarà en funció del nombre de persones de l’equip guanyador (màxim 4 
persones), a raó de 2.500 € per persona participant. A càrrec de l’AMB. 
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Altres incentius:  

-Participació en un programa d´acompanyament, millora 
i desenvolupament del projecte a càrrec d’agents socials del 
territori (a determinar en el transcurs del desenvolupament del Projecte 
amb les entitats socials participants i al seu càrrec). 

A més, s´ofereix als primers equips seleccionats la presentació dels seus 
projectes en el marc del Saló Biz Barcelona com a plataforma 
de llançament. 

6-Lliurament cv a les empreses: 

Com bé ja sabeu, el projecte pretén apropar el talent a les empreses. Per 

tant, cal que cada participant porti un currículum vitae per a cada empresa 

a la qual presenti la resolució d´un repte. Si un participant participa en 4 

projectes, haurà de portar 4 currículums i adjuntar-los a la carpeta 

corresponent. El dia 29 /05, trobareu una carpeta per cadascuna de les 

empreses que presenta repte. 

 

7- Temps previst per cada projecte: 

Speech de presentació personal: 1 minut (només la primera vegada que 

participeu, després no caldrà).  

Presentació del projecte:  5 minuts  

Torn obert de preguntes jurat/empreses: 3 minuts 
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