PROGRAMA INNOVADORS 2012
PLEC DE BASES
Introducció
Andorra Desenvolupament i Inversió (d’ara endavant, ADI) organitza per sisè
any el Programa internacional IINNOVADORS 2012 (abans conegut com a
Premi Innovadors), en col·laboració amb la Cambra de Comerç, Indústria i
Serveis i les escoles de negocis HEC de París i ESADE de Barcelona.
El Programa Innovadors 2012, en format concurs, vol incentivar la creació
d’empreses, millorar la competitivitat i de diversificar l’economia andorrana. Així
mateix, amb l’objectiu d’ajudar els participants a desenvolupar noves empreses
i contribuir al creixement de les existents, A tal fi, ADI posa a la seva disposició
un servei d’assessorament i de tutela. Per completar aquest servei, HEC i
ESADE impartiran un curs de formació per a empresaris i emprenedors.
L’atorgament de finançaments directes del Programa Innovadors 2012 es regirà
pels articles que es detallen a continuació:
Article 1. Objectiu del Programa
L’objectiu és fomentar la creació o el desenvolupament de formes societàries al
Principat d’Andorra a partir d’un concurs de plans d’empresa.
Aquesta iniciativa es dirigeix a tots els emprenedors i empresaris que presentin
projectes amb un alt component d’innovació,que fomentin el desenvolupament
de nous sectors emergents amb visió internacional.
S’entén que els projectes amb un alt grau d’innovació són tots els que
comprenen nous productes, serveis o processos que presenten canvis
significatius en l’estructura de l’empresa, sempre que el promotor del projecte
hagi desenvolupat ell mateix aquesta innovació.
Article 2. Participants
Pot participar al Programa Innovadors qualsevol persona física o jurídica,
sempre que estableixi la seva activitat empresarial a Andorra.
No poden participar al Programa Innovadors 2012:
1. Les persones que formen part del sistema de coordinació del programa i
d’avaluació dels projectes, ni els seus parents de primer o segon grau.
2. Els candidats oficials del premi Innovadors de les edicions passades
amb el mateix projecte, sempre que no aportin modificacions
substancials al seu model.
3. Els candidats premiats durant les edicions anteriors amb el mateix
projecte.
Una persona física o jurídica només pot presentar una única candidatura i no
pot participar en cap altre projecte candidat.
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Article 3. Finançament
El programa Innovadors preveu una dotació econòmica global de 50.000 €
(dotació per determinar segons criteris del Jurat). D’aquest import, el Jurat
pot adjudicar tants finançaments directes com convingui i determinar l’import
que correspongui per a cadascun o, fins i tot, deixar desert el programa.
A més del finançament directe en metàl·lic, els seleccionats tindran el dret a
beneficiar-se de gratuïtats (subvencionades per ADI) en formacions
específiques i de seguiment per part d’HEC i ESADE en el procés de creació i
desenvolupament dels negocis durant els primers mesos de funcionament de la
societat.
La regulació dels drets i de les obligacions de les parts en relació amb
l’atorgament d’aquesta inversió quedaran especificats en un contracte que
signaran els guardonats mitjançant la societat creada (si no en tenen) amb la
societat ADI.
L’import en metàl·lic serà transferit al compte corrent de la societat
degudament constituïda, o abonat via taló nominatiu una vegada signat el
contracte.
En el cas que no es pugui demostrar, amb l’aportació de la
documentació corresponent, la creació de la societat al Principat
d’Andorra, no es podrà signar el contracte i, per tant, l’emprenedor haurà
de renunciar al finançament.
(Durant els 3 anys posteriors a l’atorgament del finançament, ADI es
reservarà el dret de revocar-lo en els casos estipulats al contracte
d’atorgament; com per exemple, l’abandonament voluntari del projecte.)
Article 4. Avaluació dels projectes
L’avaluació dels projectes es durà a terme tenint en compte els criteris
següents:






Característiques de l’equip de promotors del projecte. Rols de cada
membre i complementarietats de perfils. Grau de compromís amb el
projecte. Motivació i capacitat d’adquirir les competències que calen per
fer el projecte. Capacitat de compliment del pla d’empresa.
Grau d’innovació i nivell de protecció de la innovació.
Viabilitat econòmica del projecte, mercat potencial i possibilitats
d’internacionalització del negoci.
Contribució al desenvolupament econòmic i a la diversificació del teixit
empresarial del país, i creació d’ocupació de valor afegit.

Es valorarà també la qualitat del pla d’empresa, el format i la defensa oral del
projecte davant del jurat segons queda detallat a l’article 7.
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Article 5. Servei de suport
ADI organitza un servei de suport en el marc del programa Innovadors per
ajudar els candidats a elaborar el pla d’empresa i a iniciar l’activitat. Aquest
servei inclou:


Abans del procés de selecció:
̶
̶

Assessorament de l’ADI
Venture Academy a Andorra (HEC París i ESADE)
L’assignació d’un tutor (sempre que es reuneixin les condicions
explicades més endavant)
̶



Després del procés de selecció:
̶
̶

Conferències / formació (6 sessions)
Seguiment / suport (3 dies per projecte)

La inscripció al servei de suport abans del programa és opcional, però és
la condició que s’ha de complir perquè els candidats puguin optar a formar part
del servei d’acompanyament de l’ADI. Es pot presentar una candidatura oficial
sense haver format part del servei de suport.
La formalització de les inscripcions es pot fer omplint el formulari
d’inscripció de la web www.innovadors.ad. o bé enviant l’annex 1
d’aquest plec de bases emplenat per correu electrònic a info@adi.ad amb
la referència “Innovadors 2012”.
El període de recepció dels formularis serà fins al divendres 18 de maig del
2012. ADI es reserva el dret d’ampliar el període de sol·licitud
d’acompanyament.
Després de la verificació per part d’ADI de la conformitat de la sol·licitud segons
les especificacions d’aquest plec de bases, s’emetrà un comprovant de
recepció als candidats per correu electrònic.
Tutor
El tutor és una persona amb experiència i coneixements més que suficients per
poder resoldre els dubtes de l’equip d’emprenedor o empresarial en el procés
d’elaboració del pla d’empresa. El tutor participa en aquest programa de
manera voluntària i desinteressada.
ADI no es fa responsable de la relació entre el tutor i el participant, i qualsevol
de les dues parts és lliure de fer les aportacions que cregui necessàries.
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ADI assignarà un tutor1 com a mínim a les candidatures que s’hagin formalitzat
fins al dia 18 de maig del 2012 (dia 18 inclòs), sempre que s’hagin dut a
terme els procediments establerts per a la sol·licitud de tutor desenvolupats per
ADI i que s’hagin aprovat. La preselecció es desenvoluparà de la manera
següent:
̶
̶
̶

Formulari tècnic d’inscripció (annex 1.1 i 1.2)
Carta de motivació en què s’exposi el perfil de tutor requerit
(annex 1.3)
Entrevista amb l’equip tècnic d’ADI

Venture Academy
La societat ADI realitzarà durant els dies 22, 23, 29 i 30 de maig la formació
Venture Academy. La missió d’aquesta formació és donar els coneixements
necessaris per a la preparació de plans d’empresa. El programa consta de 3
mòduls impartits per les prestigioses escoles de negocis HEC de París i
ESADE de Barcelona.
Les places per assistir a la Venture Academy són limitades per tal de garantir
una millor interacció entre els emprenedors/empresaris i el professorat. Es
donarà prioritat als candidats que vulguin presentar una candidatura oficial2 al
programa Innovadors 2012. El cost de la formació és majoritàriament
subvencionat per ADI.
Assessorament tècnic d’ADI
Els candidats que ho sol·licitin disposaran d’un acompanyament tècnic
personalitzat per part de la societat ADI durant tot el procés.
Article 6. La candidatura oficial
Amb independència d’haver participat en el servei de suport, es considerarà
candidat oficial al procés de selecció de plans d’empresa aquella persona que
no contravingui l’article 2 d’aquest plec de bases i compleixi els requisits
següents:
1. Que abans del 4 d’octubre a les 13 h hagi registrat a ADI un dossier en
un sobre tancat amb la següent informació inscrita:
a. Nom del licitant o nom de l’empresa
b. Referència: “Programa 2012”
c. Descripció: Candidatura oficial al Programa Innovadors 2012
d. Data de presentació
2. Contingut del sobre:
1

L’assignació de tutors dependrà de les disponibilitats, del perfil necessari i de l’avaluació de la
documentació presentada pel candidat. ADI es reserva el dret de no donar explicacions sobre
decisions que puguin comprometre qualsevol de les parts.
2
Candidat oficial és tota aquella persona física o jurídica que compleixi els requisits de l’article
6.
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a. Material d’identificació del candidat:
i. Si és persona física:
1. Andorrana: fotocòpia del passaport.
2. Estrangera resident: fotocòpia de la targeta de
resident.
3. Estrangera no resident: fotocòpia del passaport.
ii. Si és persona jurídica: document que acrediti poders de
representació de la societat.
b. Pla d’empresa en format paper i en format digital (.pdf) en un CD
que sigui fidel al format imprès. Es pot presentar en català,
francès, espanyol o anglès i ha d’incloure com a mínim els
apartats proposats a l’annex 2.
c. Plec de bases signat i amb la menció “Llegit i aprovat”.
Els dossiers de les candidatures es lliuraran personalment o per correu
certificat amb acusament de recepció a ADI (C/ Camí de la Grau, Ed. Prat del
Rull, 2º Pis Despatx 212, AD500 Andorra la Vella).
Únicament s’acceptaran amb posterioritat al 4 d’octubre els dossiers que hagin
estat tramesos per correu postal amb anterioritat al darrer dia de termini, amb la
condició de presentar un comprovant de tramesa de correu certificat amb
acusament de recepció.
En cas que falti documentació administrativa, es donarà un termini de 3 dies
hàbils al candidat per completar el dossier. El pla d’empresa no es considera un
document administratiu i s’ha d’entregar dins del termini establert. En cas que
no s’aporti aquesta documentació, el candidat no podrà optar al concurs del
programa Innovadors 2012.
Article 7. Procés de selecció de candidatures oficials
ADI, davant de notari, obrirà els dossiers rebuts dins de termini i seran
descartats com a candidats oficials tots els que no compleixin els requisits de
l’article 6.
A fi d’organitzar la selecció de projectes, HEC París i ESADE Barcelona
proposen a ADI un grup de professors avaluadors que hauran d’estudiar els
projectes presentats.
El procés de selecció consta de dues etapes:
a) Comitè tècnic
b) Jurat
Missió del comitè tècnic
La missió del comitè tècnic és proposar a ADI una selecció de projectes i
elaborar els corresponents informes tècnics que serviran de base per als
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treballs del jurat. El comitè és lliure de determinar el nombre de projectes
finalistes, segons la seva avaluació, fins a un màxim recomanat de 5.
Després de la selecció dels projectes amb més potencial per part del comitè
tècnic, ADI comunicarà els resultats als candidats oficials.
Missió del jurat
La missió del jurat internacional és determinar els projectes que rebran una
dotació econòmica i un pla d’assessorament posterior a la creació de l’empresa
detallats a l’article 3. El jurat és un òrgan integrat per diversos professors o
experts nomenats per HEC París i ESADE Barcelona i dos membres
representants del teixit empresarial d’Andorra a proposta d’ADI.
Els projectes empresarials seleccionats pel comitè tècnic han de defensar el
seu projecte davant del jurat de forma presencial, al Principat d’Andorra.
L’argumentació oral no pot superar els 5 minuts. La presentació dels projectes
al Jurat s’ha d’efectuar seguint les recomanacions tècniques rebudes i es pot
fer en català, castellà, francès o anglès.
El jurat decideix els projectes guardonats basant-se en els treballs del
comitè tècnic, en l’exposició oral dels projectes per part dels empresaris
emprenedors i en els seus criteris tècnics.
La deliberació del jurat ha de tenir en tot moment un caràcter
confidencial. El jurat és sobirà i les seves decisions són irrevocables.
La presència dels professionals d’ADI al jurat es limita a funcions de secretaria
tècnica i en cap cas no participa del procés de decisió del jurat.
Article 8. Comunicació i confidencialitat
a) Sobre la comunicació:
Tots els candidats seleccionats al Programa Innovadors 2012 autoritzen ADI
a publicar i facilitar als mitjans de comunicació la informació oficial requerida
a l’annex 3 d’aquest plec de bases, del qual és obligatori omplir tots els
camps. Aquesta informació es podrà comunicar un cop el comitè tècnic hagi
decidit els projectes seleccionats.
b) Sobre la confidencialitat:
Els membres d’ADI, del comitè tècnic i del jurat es comprometran (per
escrit, si cal o si se sol·licita) a preservar la confidencialitat de tota la
informació que els sigui proporcionada.
Article 9. Obligació d’auditoria
Els participants que obtinguin finançament del programa Innovadors 2012 estan
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obligats a fer una estructura societària al Principat d’Andorra si no en tenen ja
una i seran controlats per un auditor3 que haurà d’efectuar un informe finançat
a partir de la dotació del premi atorgat i que serà supervisat per ADI. L’informe
es basarà en les clàusules del contracte d’atorgament del programa, que
vincularà les societats dels projectes finançats amb la societat pública ADI.
Article 10. Calendari del Programa Innovadors 2012
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Fins al 18 de maig: inscripcions al servei de suport
Dies 22, 23, 29 i 30 de maig: Venture Academy a Andorra
Fins al 4 d’octubre a les 13 h: recepció de candidatures oficials a ADI
Fins al 19 d’octubre: informe del comitè tècnic i selecció dels projectes
Dia 29 d’octubre: constitució del jurat i selecció dels millors projectes
Dia 15 de novembre: sopar de cloenda i deliberacions del jurat
d’Innovadors 2012

L’organització es reserva el dret de modificació del calendari del present plec
de bases, si fos necessari.
Article 11. Responsabilitat dels candidats
Els candidats han de conèixer aquest plec de bases, acceptar-ne les
disposicions i signar-lo amb la menció “Llegit i aprovat”.
Accepto les condicions establertes en aquest plec de bases:
SÍ
NO

Signatura/es:


3

Sempre que el contracte entre la societat guardonada i ADI ho determini, d’acord amb les
recomanacions del jurat.

Nota: El plec de bases està traduït del català a l’anglès, el francès i el castellà; això no obstant, la versió
oficial i la que prevaldrà sobre la resta és l’escrita en català.
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ANNEX 1. Formulari tècnic d’inscripció
Les sol·licituds s’han de presentar a la web del programa Innovadors 2012
www.innovadors.ad o per correu electrònic a info@adi.ad.
FORMULARI D’INSCRIPCIÓ PROGRAMA INNOVADORS 2012
1.1. Dades de l’equip de promotors de l’empresa (nom de l’empresa /
projecte)
Dades del representant del projecte i persona de contacte
Nom:
Cognoms:
Data i lloc de naixement:
Adreça de contacte:
Adreça electrònica:
Telèfon de contacte:
Nivell i estudis realitzats:
Situació laboral actual (empresari, empleat, estudiant...):
Nacionalitat:
Residència actual:
Període de residència a Andorra:
Altres lligams amb Andorra:
Dades de l’equip de treball
Nom i cognoms

Àrea del projecte que
desenvolupa*

Perfil**

(*) Màrqueting, R+D, finances…
(**) Tècnic, gestor…

Programa de suport:

Voldria el suport d’un tutor.
Voldria participar a la Venture Academy. 4
Voldria gaudir del suport tècnic d’ADI.

4

El cost d’inscripció és de 500 €.
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Les informacions facilitades en aquest apartat seran les úniques dades de
contacte amb el participant utilitzades per ADI durant totes les etapes del
programa Innovadors 2012. Aquesta inscripció no oficialitza la
candidatura per al procés de selecció del Programa 2012.
1.2. Presentació del projecte
Nom del projecte (entenem per projecte la iniciativa estratègica que se’ns presenta: nova
línia de negoci, creació d’una nova empresa, internacionalització...)

Sector d’activitat del projecte presentat

Mercat geogràfic (localització dels clients)

Resum del projecte
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Creació de l’equip de treball. Quins són els seus punts forts i els seus
punts febles?

1.3. Carta de motivació per al tutor
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ANNEX 2. Guió tipus de pla d’empresa
Les propostes de pla d’empresa s’han de presentar abans del 4 d’octubre del
2012 a les 13 h.
Andorra Desenvolupament i Inversió
C/ Camí de la Grau, Ed. Prat del Rull, 2º Pis Despatx 212
AD500 – Andorra la Vella
A títol indicatiu, es recomana que el pla d’empresa, amb el resum executiu de
cada candidatura oficial, consti d’un document imprès d’unes 20 pàgines
(sense annexos).
1. Resum executiu (2 pàgines màxim)
2. Naturalesa del projecte
a. El producte o servei
b. L’equip directiu
c. Breu història del projecte
d. Valoració global del projecte i coherència
3. El producte o servei
a. Especificacions del producte o servei
b. Àrea de producció
c. Equips i infraestructura
4. El mercat
a. Definició del mercat
b. Anàlisi de la competència
c. Avantatges competitius
5. Estratègia de desenvolupament de l’empresa
a. Estratègia de producte
b. Estratègia de preus
c. Estratègia de publicitat
d. Estratègia de distribució
e. Previsions de vendes
6. Organització i pla de treball de desenvolupament del projecte
a. Aspectes generals de l’organització
b. Marc legal de l’organització
c. Pla de treball per al desenvolupament del projecte
7. Aspectes econòmics i financers (a 3 anys vista, mínim)
a. Quantitat i repartició del capital social
b. Determinació de la inversió inicial necessària
c. Estudi de les fonts de finançament disponibles
d. Compte de resultat provisional
e. Pla de tresoreria provisional
f. Balanç provisional
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ANNEX 3. Condicions i contingut de comunicació dels candidats al
Programa Innovadors 2012

Nom del projecte:
Telèfon:
Correu electrònic:
Pàgina web (si en té):

Descripció del projecte (aquest redactat és l’explicació oficial del projecte
destinada a finalitats promocionals i de comunicació –5 línies màxim–; en el cas
que el redactat del text no sigui entenedor, es tornarà a demanar la descripció
del projecte):
.....................................

I perquè consti, signo aquesta autorització de comunicació pública de les dades
de la meva/nostra candidatura al Programa Innovadors 2012 sempre que el
projecte sigui designat com un dels seleccionats.
Andorra la Vella, _________________________________
(SIGNATURA)
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