Promogut per:

Amb la col·laboració de:

Reconeixements Cecot 2022 al Progrés Empresarial
Millor jove iniciativa empresarial

El Reconeixement Cecot a la Millor Jove Iniciativa Empresarial té per objectiu
reconèixer la tasca d’aquelles persones empresàries i emprenedores que, sent
joves, amb el seu esforç i dedicació aconsegueixen arrencar nous projectes
empresarials.
Requisits
• És requisit indispensable que al capdavant hi hagi un/a jove empresari/a de
màxim 40 anys en el moment de posar en marxa la iniciativa empresarial.
• Les candidatures s’acompanyaran del currículum de l’impulsor/s de la
iniciativa empresarial.
• Els projectes empresarials i les empreses han de tenir el seu domicili social a
Catalunya.
• L'empresa no podrà estar participada majoritàriament per entitats o
empreses de titularitat pública o privada.
• Haurà de ser considerada una micro, petita o mitjana empresa.

Valoració de les candidatures
El jurat valorarà la potencialitat i l'ambició de creixement de cada empresa. Es
valoraran els projectes empresarials i les empreses que en la seva primera etapa de
desenvolupament tinguin un pla ambiciós de creixement, així com les principals
fites aconseguides per l’empresa des del moment de la seva constitució. La
valoració es basarà en els següents criteris:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacitat i lideratge de l’equip emprenedor (formació, experiència,
complementarietat…), així com l’evolució de l’empresa en els tres últims
anys.
L’origen emprenedor de l’impulsor/s, valorant especialment les iniciatives
sorgides fora de l’entorn familiar.
Es valorarà positivament que la iniciativa es trobi en Fase Start Up o
consolidada amb capacitat i estratègia per afrontar un procés Scale Up.
La creativitat i la innovació respecte a processos i productes, noves línies de
negoci, nous models productius, creació d’aliances estratègiques, etc.
Prospecció, obertura i presència en mercats internacionals.
Exposició del model d’aliances, sostenibilitat i potencialitat de creixement en
un mercat global.
Resultats econòmics rellevants, tant els obtinguts fins al moment com els
esperats per als propers anys.
Aquest premi no podrà ser declarat desert.
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Dades de l’empresa
Empresa:
NIF:
Adreça:
Població:
CP:
Telèfon:
E-mail:
Web:

Impulsor/a iniciativa:
Càrrec:
Data de naixement:
Activitat:
Sector:
Data de constitució:
Composició capital:
Composició capital
social:

Evolució de la facturació (en milions d’euros)
2019

2020

2021

2022
(previsió)

2023
(previsió)

2019

2020

2021

2022
(previsió)

2023
(previsió)

Nacional
Exportació (si s’escau)
Total facturació

Evolució de la plantilla

Plantilla
Breu descripció de la trajectòria de l’impulsor/a

Breu descripció de l’activitat i dels serveis/productes de l’empresa
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Quines són les principals fites aconseguides per l’empresa des del moment de la
seva constitució?

Projecte de futur. Quins àmbits del vostre projecte potenciaríeu?
Lideratge

Innovació

Internacionalització

Noves
tecnologies

Aliances
estratègiques i
cooperació
empresarial

Explicació breu de com el voleu desenvolupar.

Anàlisi DAFO
Debilitats

Amenaces

Fortaleses

Oportunitats

Mercat potencial i públic objectiu al qual us adreceu

Organització de l’equip humà

3

Pla d’inversió. Balanç de situació inicial
Concepte
Despeses de constitució
Propietat industrial
Traspàs
Aplicacions informàtiques
Dipòsits i finances
Terrenys i construccions
Instal·lacions
Maquinària
Eines i utillatge
Mobilitat
Elements de transport
Equips informàtics i d’oficina
Existències
Deutors
Total inversió (I)

Import

Pla de finançament
Concepte
Capital
Ajuts i subvencions
Préstecs
Proveïdors d’Immobilitzat
Proveïdors
Total finançament
Fons de maniobra (FM=F-1>0)

Import

Compte de resultats provisionals a tres anys
Concepte
PREVISIÓ INGRESSOS
Vendes
Ajuts i subvencions
Total ingressos (I)

2021

2022

2023

PREVISIÓ DESPESES
Consum d’existències
Lloguer
Manteniment i reparacions
Serveis professionals
Transport
Assegurances
Publicitat
Subministraments (Aigua...)
Sous
Seguretat Social
Despeses financeres
Amortitzacions
IAE
Impost sobre beneficis
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Total despeses (D)
Resultats (R=I-D>0)
CASH-FLOW (R+Amort.)

Per què creieu que us mereixeu el reconeixement?

Descripció de l’activitat, trajectòria de l’empresa i situació actual
Presentar en un full a part (no més d’un full d’extensió)

S’adjunten materials?

Sí

No

Tipus de material adjuntat.

Presentació de candidatures
Les candidatures s’hauran de presentar a la seu social de la Cecot (c. Sant Pau, 6 - 08221
Terrassa), o a través del correu electrònic info@nitdelempresari.com a l’atenció del
Departament de Comunicació (referència: Reconeixements Cecot 2022), fins el dia 20 De
setembre de 2022 amb totes les dades complimentades per facilitar l’avaluació del jurat
qualificador.
Condicions
•

El lliurament del material a la Cecot significa l’acceptació de les bases per part de
l’empresa. El seu incompliment suposarà la no acceptació de la candidatura.

•

La documentació presentada pels participants quedarà dipositada confidencialment al
departament
de
Comunicació
de
la
Cecot
(comunicacio@cecot.org
|
www.nitdelempresari.com | Telèfon: 93 736 11 15).

Segons estableix l’Art. 13 RGPD (UE) 2016/679, us informem que les dades recollides formaran part d’un fitxer titularitat de la Cecot
amb la finalitat de tramitar la vostra participació als Reconeixements Cecot i participació a la Nit de l’Empresari. Podràs exercir els teus
drets a través d’aquesta adreça rgpd@cecot.org o dirigir-te directament al nostre Delegat de Protecció de Dades al
correu dpd@cecot.org. Finalment, t’informem que t’assisteix el dret a reclamar davant de l’AEPD.
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