CONCURS per a JOVES EMPRENEDORS

"FES UN PAS ENDAVANT"
4a EDICIÓ
Fins al 30 de juny de 2009

Fa 8 anys va sorgir la idea d’organitzar un Concurs per a Joves Emprenedors que,
amb ànim d’esperonar tots aquells qui tenien en ment un projecte empresarial, vam
anomenar "Fes un Pas Endavant".
Les tres edicions convocades fins ara han comptat amb un bon resultat,
especialment pel que fa a la qualitat de les empreses que han estat premiades i
prova d’això, i un dels motius que més ens il·lusiona, és que continuen funcionant
de manera satisfactòria.
Aquesta quarta edició continua englobada dins del marc de les accions de creació
d’empreses que es porten a terme des del Consell Comarcal del Tarragonès a
través de l'Institut Comarcal d’Ocupació i Desenvolupament Econòmic i en el marc
del Pla Comarcal de Joventut 2008 per tal de:
1. Fomentar l'aparició de noves iniciatives empresarials, encoratjant el col·lectiu
de joves emprenedors.

2. Promoure l'estudi de la viabilitat de les iniciatives empresarials mitjançant
l'elaboració dels plans d'empresa i evitar fracassos innecessaris per manca
de planificació.

3. Millorar l'eficiència i l'eficàcia de les noves empreses constituïdes i potenciar
la seva capacitat de generació d'ocupació.

4. Incentivar les iniciatives empresarials promogudes per joves que hagin
instal·lat una empresa a la comarca del Tarragonès, afavorint el creixement
del teixit econòmic del Tarragonès i, per tant, creant ocupació.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Emprenedors que hagin posat en marxa la seva empresa a partir de l’1 de gener
de 2007 i facin lliurament del pla d’empresa que hagin desenvolupat en el marc del
concurs, i s'avinguin a complir la totalitat de les seves bases, entre elles les
següents condicions:
Àmbit territorial: Plans d'empresa elaborats per a activitats que es desenvolupin a
la comarca del Tarragonès.
Edat: La majoria dels socis o emprenedors de la iniciativa han de ser nascuts a
partir de l’1 de gener de 1974.
Forma jurídica: Empresa de nova creació, i per tant que no vingui d’una forma
jurídica anterior.
Inici d’activitat: dins del període comprès entre l’1 de gener de 2007 i la data de
publicació d’aquestes bases.
Les activitats dels plans d'empresa poden emmarcar-se en qualsevol àmbit
sectorial (primari, secundari i terciari) i han de circumscriure’s en els Nous Filons d
Ocupació. La proposta d’altres iniciatives empresarials que no es circumscriguin en
els nous filons d’ocupació però especialment interessants respecte al seu potencial
de creació de llocs de treball, amb cabuda directa i/o indirecta de dones, aturats de
llarga durada, majors de 45 anys, joves, disminuïts psíquics i que tinguin previst
desenvolupar de forma clara polítiques de responsabilitat social, innovació i bones
pràctiques mediambientals poden presentar-se al concurs, després de la consulta
al jurat tècnic, que decidirà la idoneïtat o no de la participació d’aquestes iniciatives
empresarials.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES
Els projectes es presentaran a la Secretaria de l'ICODE (Carrer de les Coques, 3,
de Tarragona) fins a les 14 hores del dia 30 de juny de 2009 i a partir de la data
de publicació íntegra de les Bases d’aquest concurs al BOP.
JURAT
El Jurat que atorgarà el premi al millor pla d’empresa està compost per
representants d’entitats públiques i agents de la comarca vinculats amb el món
empresarial.
El veredicte del Jurat es farà públic en l’acte oficial de lliurament dels premis.
ELS PREMIS
El premi al millor pla d’empresa consistirà en l’atorgament de 4.000.-€
Un segon premi per import de 2.500.- €
Un tercer premi que tindrà un import de 1.500.-€

L’abonament dels premis es produirà de la següent forma: s’abonarà el 100% en
l’acte de lliurament del premi, prèvia presentació de tota la documentació
sol·licitada en les bases.
ASSESSORAMENT
Durant el termini de presentació de sol·licituds, es posa a disposició dels aspirants
que desitgin presentar-se en aquest concurs, la possibilitat de rebre
assessorament individualitzat totalment subvencionat i de forma voluntària amb un
consultor especialitzat en l’assessorament d’emprenedors i en l’anàlisi de la
viabilitat de projectes empresarials.
Les persones interessades en rebre aquest suport, hauran de posar-se en contacte
amb l’àrea de dinamització ocupacional del Consell Comarcal, des d’on es
concertarà el dia i hora de la sessió informativa. Aquest assessorament es
realitzarà durant el període comprès entre la publicació de les bases al BOP i el
termini de presentació dels projectes.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de concórrer a aquest concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases per
les quals es regeix, així com la decisió del jurat.
DISPOSICIÓ FINAL
Tot el que no estigui previst en aquestes bases es regirà per la normativa
reguladora del Consell Comarcal del Tarragonès o, si és el cas, pel que dictamini
el Jurat.
Els interessats poden demanar la versió íntegra d’aquestes bases a l'Oficina de
Serveis a la Joventut o bé a l'àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal
del Tarragonès (C/Les Coques, 3 de Tarragona, Tel. 977244500 o bé per correu
electrònic a joventut@tarragones.org).
ORGANITZA
COL·LABORA

