Bases per a emprenedors
Business Market. Idees per a invertir 2017
1.-OBJECTIU I FINALITAT DE L’ACCIÓ

L’Ajuntament d’Elx, des de la Regidoria de Promoció Econòmica, realitza nombroses
actuacions a favor de la creació de noves empreses, contribuint d’esta forma al
desenvolupament econòmic local.
Entre estes actuacions s’enquadra Business Market. Idees per a invertir, que està dirigida a
aquells emprenedors i startups que pretenen donar a conéixer els seus projectes de forma
eficaç i que busquen la collaboració d’inversors interessats a finançar les seues idees.
L’objectiu principal és promoure la trobada entre emprenedors i inversors o ciutadans
que desitgen participar en el finançament privat de projectes empresarials atractius.
Així com afavorir les interrelacions entre altres agents participants en el mercat de
negocis i la busca d’aliats estratègics.

2. INTERESSATS

En el Business Market podran participar com a projectes de negoci:
•

Emprenedors que tinguen una idea sòlida d’un negoci, però que encara no hagen
iniciat la seua activitat.

•

Emprenedors que hagen establit recentment una empresa però que busquen un
suport financer.

•

Noves línies de negoci d’empreses ja en funcionament.

•

Relleu d’empreses ja en funcionament (re-empreses).
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3. CALENDARI- CRONOGRAMA

 Fase 1: Participació i entrega de documentació:
El termini d’inscripció i presentació de documentació serà del 2 de maig fins al 14 de
juliol de 2017.
 Fase 2: Selecció de projectes:
El termini per a l’anàlisi i selecció de projectes per la Comissió d’avaluació serà del 17
de juliol al 31 de juliol de 2017.
 Fase 3: Mentoring:
La fase de mentoring es desplegarà entre el 4 de setembre de 2017 i el 20 de
novembre de 2017, on els finalistes treballaran els seus projectes amb una comissió
avaluadora que els ajudarà a millorar i a professionalitzar el seu concepte de negoci
així com la presentació pública del seu projecte.
 Fase 4: Jornada Business Market:
La celebració del succés final tindrà lloc el 21 de novembre de 2017 en el Centre de
Congressos d’Elx.
Cal tindre en compte que les dates considerades per a cada fase poden patir certa
mobilitat en funció de les circumstàncies que es poden ocasionar en cada moment.

4. FASES DE DESENVOLUPAMENT

1ª fase: Participació i entrega de documentació

Per a participar en el Business Market. Idees per a invertir, 2017, la documentació a
aportar serà la següent:
•

Sollicitud d’inscripció

•

Fitxa projecte

•

Pla de negoci
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•

Logotip de l’empresa en format vectorial o d’alta qualitat

Les sollicituds d’inscripció, la fitxa resumen de projectes i el guió de pla de negoci, podran
descarregar-se en la web oficial del succés www.businessmarket.es

Les propostes amb la documentació requerida es presentaran en l’Oficina Municipal de
l’Emprenedor (C/ Fira, núm. 18) o en el Registre General de l’Ajuntament d’Elx (Plaça de
Baix, s/núm.).
2ª Fase: Selecció de projectes
En esta fase s’analitzaran els diferents projectes presentats a esta quinta edició del
Business Market, i se seleccionaran els finalistes.
A fi de dur a terme esta selecció, el jurat, compost pes membres del Comité Organitzador,
valorarà i analitzarà, per cada una de les candidatures i després d’una entrevista personal
amb els candidats, el pla de negoci, tenint en compte els criteris següents;

•

Coherència general del pla de negoci.

•

Anàlisi del model de negoci, previsions de creixement i capacitat de generació de
llocs de treball.

•

Capacitat tècnica, professional i de gestió de l’Emprenedor.

•

Viabilitat tècnica, econòmica i financera del projecte.

•

Creativitat i innovació respecte a processos i productes. Originalitat de la idea de
negoci.

3ª Fase: Mentoring
En la fase de mentoring, els finalistes treballaran els seus projectes amb el suport de
professionals experts en la matèria.
En concret es tractaran les activitats següents;
1. Tutorització individualitzada d’emprenedors.
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2. Tallers específics per a perfeccionar el concepte i la presentació de projectes.
3. Assaig-presentació de projectes, que disposarà d’un Comité Avaluador que
proporcionarà suggeriments i recomanacions que consideren oportuns.

Els projectes seleccionats hauran de participar obligatòriament en les activitats
contemplades en la fase de mentoring. No obstant això, es tractarà de flexibilitzar els
horaris d’estes activitats a les necessitats dels participants.
4ª Fase: Jornada Business Market
La celebració del Certamen final Business Market tindrà lloc en el Centre de Congressos
“Ciutat d’Elx”, on s’establirà un programa amb les activitats següents:
1. Conferències professionals
2. Presentació dels projectes finalistes Busines Market 2017
3. Roda d’inversors.
4. Sessions de networking
5. Altres activitats relacionades amb l’empreniment.
Els emprenedors finalistes del Business Market 2017 presentaran el seu projecte al públic
existent en format elevator pitch de màxim 5 minuts.
Cada projecte finalista disposarà d’un estand en la sala d’exposicions del Centre de
Congressos, on podran atendre tots els inversors, clients, proveïdors i altres interessats
que puguen contactar.
Així mateix, este succés, oferirà l’oportunitat a societat de capital risc, a inversors àngels i a
altres inversors privats, d’intercanviar, en una atmosfera relaxada, noves idees i visions
amb fundadors d’empreses i startups.

5.- PUBLICITAT I IMATGE
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Els projectes finalistes autoritzaran implícitament l’Ajuntament d’Elx a poder utilitzar totes
les fotografies, vídeos o parts d’estos vídeos que s’originen en el programa, així com
utilitzar la seua fitxa resum de projectes, els seus logotips i noms, per a accions de
publicitat i difusió dels programes de l’Oficina Municipal de l’Emprenedor. Tot això l’única
excepció i limitació d’aquelles utilitzacions o aplicacions que pogueren atemptar al dret a
l’honor en els termes previstos en la Llei Orgànica 1/85, de 5 de maig, de Protecció Civil al
Dret a l’Honor, la Intimidat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge.
Tal autorització no fixa cap límit de temps per a la seua concessió, per la qual cosa es
considera per un termini illimitat.

6.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el certamen porta implícita l’acceptació de les presents bases i del
veredicte del Comité Avaluador. Les decisions del Comité seran inapellables.
La Regidoria de Promoció Econòmica es reserva la possibilitat de modificar les bases i
criteris de valoració, cosa que serà notificada a través de la web de la Oficina Municipal de
l’Emprenedor si és el cas.
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