MODEL DE SOL·LICITUD
PREMI LÍNIA DE NEGOCI INNOVADORA
EMPRESA CANDIDATA

EMPRESARIS/ES CANDIDATS/ES

DADES DE L'EMPRESA
Persona de contacte:
Càrrec:
Tel_________________________________@________________________________
Adreça:
Població___________________________ Sector_____________________________
Activitat
NIF Empresa________________________web_______________________________
Data constitució empresa_________________________________________________
Composició capital social: ____%comarcal _____%nacional

____%estranger

Socis________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA

EVOLUCIÓ FACTURACIÓ

2015

2016

2017

2018

EVOLUCIÓ PLANTILLA

2015

2016

2017

2018

TOTAL
FIXES
Especificar el perfil de treballadors amb especial dificultat d'inserció si es dóna el cas:
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VALORACIÓ DEL PROJECTE
Producte o servei o procés innovador
Explicar el grau d’innovació del producte o servei o procés de la nova línia de negoci.

Explicar si s’han introduït noves formes d’organització del Treball, innovacions en els processos
productius i/o en les vies de comercialització.

Potencial de creixement de l’empresa
Definir el mercat al qual es dirigeix l’empresa i el posicionament del producte o servei de la
nova línia de negoci.

Origen i evolució de la nova línia de negoci.
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Equip de treball
Especificar la composició de l’equip de treball, siguin col·laboradors interns o externs.

Efecte multiplicador
Explicar l’efecte que l’activitat de l’empresa pugui tenir sobre l’economia de la comarca
(promoció productes locals, col·laboracions amb altres sectors de producció, projecció de la
comarca, etc.)

Manté l’empresa alguna relació de col·laboració estable amb altres empreses que donin un
valor afegit a l’empresa i permeti la creació de sinèrgies (compartir recursos, canals de
comercialització, promocions específiques, etc.)

Altres aspectes
Es tenen en compte mesures adreçades a la igualtat d’oportunitats en el treball? En cas
afirmatiu especificar quines.
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Col·laboracions o actuacions de caire social, especificar-les.

Accions encaminades a la protecció del medi ambient.

Mesures d’adaptació a la normalització lingüística del català i a la prevenció de riscos laborals.

Especificar qualsevol informació que es cregui rellevant

ANNEXOS

La present candidatura es pot complementar amb tots aquells documents, material
gràfics i altres que es cregui convenient per reforçar la candidatura.

INFORMACIÓ D’INTERÈS
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ADAPTACIÓ DEL MODEL AL PROJECTE CONCRET
Aquest model és estàndard. El contingut mesura de cadascun dels apartats s’ha
d’adaptar a les necessitats de descripció concretes.
INFORMACIÓ www.premisemprenedorsaltemporda.org
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Ajuntament de Figueres
Adreça: Av. Salvador Dalí, 107 – Figueres
Tel.: 972674261
Registre electrònic: http:figueres.org/tràmits
Ajuntament de Roses
Adreça: Plaça Catalunya 12 - Roses
Registre electrònic: www.roses.cat/tramits
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Adreça: C/Nou, 48 - Figueres
Tel.: 972514470
Registre electrònic: www.altemporda.org/tramits

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: DE L’1 AL 25 D’ABRIL DE 2019.
ENTREGA DE PREMIS
Els/es candidats/es premiats/es es donaran a conèixer en el decurs la Jornada que
tindrà lloc a Figueres el dia 17 de maig de 2019.
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