PREMIS SBC TRANSFORMA: Emprenedoria social contra l’atur juvenil
BASES 1r PREMI D’IDEES I PROJECTES D’EMPRESES SOCIALS CONTRA L’ATUR JUVENIL
1. Per què participar al premi?
La Social Business City (SBC) Barcelona és una iniciativa de desenvolupament local i
projecció internacional promoguda pel Professor Muhammad Yunus, premi Nobel de la
Pau 2006, que té com a objectiu principal la pal·liació de les necessitats socials del territori
mitjançant la promoció i el suport a l’emprenedoria i l’empresa socials a Barcelona.
EL PRIMER GRAN REPTE
A la ciutat de Barcelona, al primer trimestre del 2015, la taxa d’atur juvenil (16 a 24 anys)
es situava entorn al 35,9%, segons dades del propi consistori. Una situació insostenible
que no troba solucions a curt termini, però que cal abordar de forma immediata, i que
requereix de la col·laboració i la implicació de tots els agents de la ciutat.
Una de les ambicions dels Premis SBC TRANSFORMA: “Emprenedoria social contra l’atur
juvenil” és identificar persones joves amb idees de negoci que tinguin impacte social, amb
el doble objectiu de promoure l’emprenedoria social entre el jovent i d’acompanyar a la
creació de noves empreses socials per part d’aquests joves.
Segons Muhammad Yunus les empreses socials són aquelles organitzacions que tenen
com a objectiu primer la pal·liació d’una necessitat social concreta i que, per aconseguirho, utilitzen com a eina la venta d’un producte o un servei. Les empreses socials han de
desenvolupar una activitat sostenible i els beneficis obtinguts han de ser reinvertits en la
pròpia activitat per maximitzar l’impacte social positiu i garantir el compliment de la seva
missió.

2. Què busquem?
Busquem joves que vulguin ser protagonistes del seu propi canvi.
Busquem idees i projectes d’empreses socials que ajudin a reduir l’atur juvenil a la ciutat
de Barcelona. El premi consta de dues categories:
Premi a la idea d’empresa social més innovadora: per identificar les idees de negoci
contra l’atur juvenil més innovadores, enteses com aquelles en les quals s’assoleix
un major impacte social i que no han estat desenvolupades encara al territori català.
Aquestes idees no requereixen cap nivell de desenvolupament per ser presentades.
Premi al projecte d’empresa social més viable: aquesta categoria busca potenciar la creació
de noves empreses socials identificant els millors projectes de lluita contra l’atur juvenil
i amb sostenibilitat econòmica. Aquest s projectes requereixen d’un desenvolupament
mínim a nivell conceptual, sense ser necessari que s’hagi iniciat cap activitat.
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3. Qui es pot presentar?
La idea o projecte ha de ser presentada per joves d’entre 16 i 30 anys (en cas de ser
seleccionats es sol·licitarà algun document d’identitat que acrediti l’edat dels sol·licitants).
Les candidatures es podran presentar de forma individual o en un grup, fins a un màxim de
3 persones (totes elles joves). Es valoraran molt positivament les candidatures col·lectives
que fomentin el treball en equip.
Una mateixa persona o grup de persones poden presentar més d’una candidatura a
qualsevol de les categories.

4. Quan es poden presentar les idees i projectes?
El termini per a la presentació d’idees i projectes comença el dimarts 1 de desembre de
2015 i finalitza el dijous 25 de febrer de 2016, a les 23h59.

5. Com s’han de presentar les idees i projectes?
Les idees i projectes es presentaran a través de correu electrònic sbcbarcelona@
sbcbarcelona.org adjuntant els dos elements següents:
Formulari d’idees i projectes degudament complimentat (aquest formulari està disponible
al web www.sbcbarcelona.org) (el formulari s’ha d’enviar en format word o pdf).
Vídeo d’un màxim de 2 minuts explicant o il·lustrant la vostra idea o projecte. No cal que
hi apareguin les persones que presenten la idea o projecte; us animem a ser creatius. La
qualitat del vídeo no ha de ser en cap cas professional. És necessari que graveu el vídeo
en format horitzontal (el vídeo s’ha d’enviar en format .mp4 .avi .mov .wmv)
La no presentació del formulari o el vídeo invalidarà la candidatura.

6. Com es seleccionen les idees o projectes?
La selecció de les candidatures guanyadores de les dues categories vindrà determinada per:
1. Votació popular al web de la SBC Barcelona. Tots els vídeos seran penjats al web de la
SBC Barcelona i es promourà la participació de la comunitat en la valoració de les idees
i projectes. El nombre de votacions determinarà la puntuació popular, sent 30 el màxim
de punts que automàticament obtindrà el vídeo més votat. A partir d’aquí, la resta de
vídeos puntuaran partint del principi de proporcionalitat (els vídeos es penjaran al web el
dilluns 29 de febrer i es podrà participar en la votació fins al dijous 31 de març del 2016).
2. Votació d’un jurat d’experts en emprenedoria i empresa socials. Es valoraran les idees
i projectes a través de la informació obtinguda mitjançant el formulari de presentació de
candidatures. La valoració del jurat d’experts ponderarà un 70% del total de la valoració.
El jurat valorarà les idees més innovadores en base a:
• Impacte social de la idea (30 punts)
• Grau d’innovació de la idea (30 punts)
• Treball en equip (15 punts)
• Model de sostenibilitat de la idea (15 punts)
• Capacitat de creixement o rèplica de la idea (10 punts)
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El jurat valorarà els projectes més viables en base a:
• Impacte social del projecte (30 punts)
• Model de sostenibilitat del projecte (30 punts)
• Complementarietat de l’equip emprenedor (20 punts)
• Potencial de creixement o rèplica del projecte (10 punts)
• Coherència del projecte a nivell d’impacte social i econòmic (10 punts)

7. Quin és el premi?
El 1r Premi d’idees i projectes d’empreses socials contra l’atur juvenil oferirà als equips
guanyadors d’ambdues categories:
Premi a la idea d’empresa social més innovadora:
Viatge a Dhaka (Bangladesh) per conèixer empreses socials vinculades al professor
Yunus (es cobriran les despeses de desplaçaments, allotjament i manutenció)
Tablets: 1 per a cada membre de l’equip guanyador
Premi al projecte d’empresa social més viable:
Viatge a Dhaka (Bangladesh) per conèixer empreses socials vinculades al professor
Yunus (es cobriran les despeses de desplaçaments, allotjament i manutenció)
1 any d’acompanyament expert per al teu projecte per part de Tandem Social SCCL.
5.000 € d’aportació econòmica sense retorn destinada a la implementació del projecte.

8. Quan i com sabrem qui ha estat seleccionat?
La resolució es comunicarà durant l’acte de lliurament dels premis . La data i lloc de l’acte
de lliurament dels premis es comunicarà a tots els participants a partir de la data de
tancament de la convocatòria.

9. I si tenim algun dubte o consulta?
Per a qualsevol dubte o consulta relacionat amb el contingut de la convocatòria o amb la
presentació de les idees o projectes, podeu adreçar-vos a sbcbarcelona@sbcbarcelona.org.
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10. Disposicions complementàries
Els organitzadors del Premi es reserven el dret a la difusió pública d’aquest premi.
La participació en el Premi implica la plena acceptació del contingut d’aquestes bases.
Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les persones
participants serà tractada amb absoluta confidencialitat.
Les persones participants responen de la veracitat de les dades i declaracions que aportin
o efectuïn en qualsevol moment. La falsedat de dades o l’incompliment de les obligacions
donarà lloc a la devolució del valor del suport estimat de la candidatura.
Les candidatures seleccionades podran utilitzar la seva participació en el Premi com a
element de promoció, però hauran de fer referència a l’any en què van ser atorgats.
La Social Business City Barcelona i Tandem Social SCCL podran utilitzar lliurement i sense
cap licitació formal, temporal o territorial, els vídeos i, si s’escau, altra documentació o
dades presentades, per al compliment de finalitats de difusió. A aquests efectes, la Social
Business City Barcelona i Tandem Social SCCL, presumiran que en la comunicació de dades
i cessió d’imatges, es compleixen els requeriments establerts a la normativa aplicable en
matèria de drets d’imatge, de propietat intel·lectual, comercial i industrial, i de protecció
de dades personals.

