
 

 

 
               

                     

NewProject 2016 

I Concurs de nous projectes de negoci en el marc del 
Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya 

 
 

 
URV Emprèn llença la primera edició de NewProject. Un concurs al que poden presentar-
se tots els projectes de negoci que s’hagin posat en funcionament en els dos últims anys. 
 
Com participar?  
 
 Inscriu-te a emprenedoria@urv.cat i envia’ns un resum del teu projecte d’un màxim 

d’un full. 
 Enregistra un vídeo “domèstic” amb una presentació del tipus “elevator pitch” d’una 

durada màxima de 2 minuts, que el pugui veure qualsevol persona. Pensa que pots 
aconseguir persones interessades en molts aspectes del teu negoci: clients, 
proveïdors, inversors, socis, difusors, etc. 

 La data límit per a la inscripció de projectes és el dia 1 de maig 2016. 
 

Com se seleccionaran els projectes finalistes? 

 Un jurat format per membres de diferents institucions d’URV Emprèn  seleccionaran 
els 6 millors projectes. 

 Els criteris de valoració que el jurat tindrà en compte son: 
o Originalitat del producte o servei 
o Grau de novetat 
o Diferenciació 
o Complementarietat de l’equip emprenedor 
o Recursos disponibles 
o Gestió comercial i estratègia de màrqueting 
o Posada en funcionament 
o Comunicació del projecte (vídeo) 

 
Qui serà el guanyador de NewProject 2016? 

 
 Els 6 vídeos seleccionats pel jurat seran presentats, de forma contínua, durant tota 

la jornada de la 3º edició del Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya que 
tindrà lloc al Teatre Auditori de Salou el proper 11 de maig. 

 Els projectes seleccionats gaudiran d’un espai exclusiu d’informació i difusió durant 
el Dia de l’Emprenedoria del Sud de Catalunya. 

 Tots els assistents al Dia de l’Emprenedoria disposaran d’una butlleta per poder votar 
al millor projecte durant la jornada. 

 A les 16h es procedirà a l’obertura de l’urna i al recompte de les butlletes. 
 El premi al millor projecte serà un iPad. 
 El lliurament del premi es farà durant l’acte de cloenda de la jornada.  

 

                                                                   


