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VI EDICIÓN PREMIOS EMPRENDE XOVE 
 

 
 
AJE Ferrolterra convoca o VI Concurso “Ferrolterra Emprende Xove-Minimarket” para estudantes de 

Educación Secundaria Obrigatoria, estudantes de Bacharelato e estudantes de F.P que cursen os seus 

estudos no ano 2018/2019. 
 

O obxecto da convocatoria é o de fomentar e impulsar o espírito emprendedor, a innovación e o 

progreso, así como contribuír ó desenvolvemento social e económico das bisbarras de Ferrolterra, 

Eume e Ortegal. O concurso pretende recoñecer a iniciativa, innovación, capacidade emprendedora, 

talento e creatividade do desenvolvemento empresarial, fomentando a cultura innovadora e o 

recoñecemento do esforzo para desenvolver e crear proxectos empresariais sostibles. 
 

Bases do concurso 
 
Primeira.   Obxecto 
 

As presentes bases teñen por obxecto regular o concurso “Ferrolterra Emprende Xove-Minimarket” 

coa finalidade de promover entre o colectivo de estudantes de Ferrolterra, Eume e Ortegal a 

presentación dunha “idea innovadora” ao mesmo tempo que sexa viable económicamente, destacando 

polos seus criterios de sostenibilidade e responsabilidade. Trátase de fomentar valores como a 

superación persoal ademais da responsabilidade, incentivar a perseveranza no estudo, aportar 

experiencias reais, novas perspectivas ao sistema educativo e propoñer ao estudante que aproveite 

os seus estudos como un exemplo e inspiración para unha sociedade en o coñecemento no 

desenvolvemento. 
 

Segunda.  Os proxectos 
 

A proposta consistirá na elaboración dunha iniciativa que desenvolva proxectos emprendedores. 

Deberán ser orixinais ademais de ser realizados polo autor ou os autores dos mesmos.  

 

Terceira.   Solicitantes 
 

Poderán participar na presente convocatoria os estudantes da ESO,  estudantes de bacharelato y 

estudantes de Formación Profesional que se atopen matriculados no ano 2018/2019. 
 

Cuarta.   Condicións 
 

Os proxectos poderán ser elaborados individualmente ou en grupos dun máximo de cinco estudantes. 
 

Para os proxectos dos estudantes de ESO e Bacherelato é imprescindible que vaian guiados por un 

profesor-titor. 
 

Non se poderá presentar máis dun proxecto por persoa/s.  
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O proxecto/ idea conterá, polo menos: 

- Nome do proxecto. 

- Idea ¿Por qué vai a ter éxito a idea? 

- Público obxectivo. 

- Pequeno estudo de viabilidade. 

- Problemas que soluciona o produto ou servizo que se pretende comercializar. 

- N ecesidade dos clientes ou do mercado á que responde o produto o servizo. 

- As  características  que  fan  que  o  produto  ou  servizo  sexa  innovador  e diferénciese con 
relación a outros produtos. 
 

No caso dos estudantes de Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato a avalición dos 

proxectos terá en conta o nivel de coñecemento básico dos estudantes, valorando 

fundamentalmente, entre outros criterios, a IDEA DE NEGOCIO. 

 

Quinta.   Prazo  de presentación de candidaturas 
 

Os proxectos participantes faranse chegar á sede da Asociación AJE Ferrolterra, ben ás súas oficinas 

da Rúa Cantón de Molíns 8-9 Entreplanta 15402 Ferrol ou por correo electrónico info@ajeferrolterra.org  

antes do venres 3 de maio ás 15h. 

 

As candidaturas presentadas deberán axustarse en modo, tempo e forma ao exposto nas bases dos 

Premios e estar debidamente documentadas e razoadas, cos datos e información que se consideren 

oportunos para fortalecer as propostas así como ser suficientes para que o xurado poida analizalas en 

profundidade. 
 

Documentación obrigatoria: 
 

 Solicitude de candidatura, asinada e selada (Anexo I). 

 Lenzo do Plan de empresa (Modelo Canvas). 
 
A presentación desta declaración non exclúe as posteriores comprobacións de documentos 

acreditativos que puidese levar a cabo o comité organizador para a verificación dos datos. 
 

Sexta.  Comisión   de selección 
 

 O xurado que determinará a concesión dos premios-accésits, estará integrado polos membros da 

Xunta Directiva de AJE Ferrolterra, Autoridades e Patrocinadores. 
 

 

 Urna. Votación Popular polo accésit ó proxecto máis votado polo público 
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Sétima.  Premios    
 

DOTACIÓN dos Premios: 
 
O importe da dotación será de 1.500 €, que se repartirán entre: estudantes de ESO,  Bacharelato e  

Formación Profesional distribuídos en catro vales, dos por valor de 500 € ao mellor proxecto ou 

idea empresarial e outros dous valorados en 250 € cada un e repartidos entre os accésits. 
 
PREMIOS 
 

 Premio ó Mellor Proxecto ou IDEA emprendedora categoría de ESO e bacharelato (vale de 500 €).  

 Premio ó Mellor Proxecto ou IDEA emprendedora categoría de Formación Profesional (vale de 500 €) 

 ACCÉSIT (ESO, Bacharelato e FP) 

Accésit ó mellor proxecto de RSE (Vale de 250€) por cortesía da empresa J. Rilo. 

Accésit ó proxecto máis votado polo público (Vale de 250€) por cortesía da empresa Ortegal Oil. 

Todos eles investiranse nos establecementos asociados. 

 

Oitava.  Criterios de valoración 
 

Fase A: presentarase un lenzo do plan de empresa polo método canvas (resumo executivo) da 

idea empresarial ou proxecto empresarial e a documentación sobre o proxecto que o grupo considere 

oportuna, que será avaliada polo xurado tendo en conta os criterios de avaliación citados a 

continuación. 
 

Fase B: Exposición conxunta e presentación do Minimarket nun formato feira o 10 de maio do 2019. 

1. Grao de orixinalidade, creatividade e innovación do proxecto respecto de procesos e/ou produtos. 

2. Nivel de desenvolvemento do proxecto ou idea empresarial. 

3. Viabilidade da IDEA (económica, financeira e técnica do proxecto). 

4. Empregabilidade orientada á xestión da diversidade, potencial de creación de emprego e calidade do 
mesmo. 

5. Aproveitamento dos recursos dispoñibles. 

6. Nivel de implicación real dos emprendedores. 

7. Implicación co contorno socioeconómico. Valorarase entre outras cousas, proxectos que fomenten a 
economía local e que sexan socialmente responsable. 

8. Mercado 

9. Marketing do proxecto. 

10. Comunicación e Explicación do proxecto. Posta en escena. 
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Novena.   Deliberación  e fallo 
 

A Comisión de Selección, tras deliberación, elixirá os gañadores atendendo aos criterios de valoración, a 
documentación achegada e, no seu caso, a presentación oral. 
 

AJE Ferrolterra fará público o resultado do concurso o 10 de maio do 2019 nunha gala que se celebrará 
no ..........................(ubicación pendente de confirmación) en horario de tarde. O veredicto da Comisión 
de Selección é inapelable. 
 
A Comisión de Selección pode considerar oportuno escoitar aos finalistas antes da proclamación dos 
premiados o día do acto de entrega de Premios.  
 
O programa para a realización do evento é o seguinte: 
 

O xurado dos premios estará formado polos membros da Xunta Directiva de AJE Ferrolterra, 
Autoridades e Patrocinadores. 
 
Gala  entrega de premios: 10 de maio 2019 (18h  a 20:30h). 
 
Lugar entrega premios: por determinar. 
 
 

Décima. Dereitos e Responsabilidades 
 

Os proxectos ou a propiedade intelectual e industrial resultante destes serán dos participantes. En todo 

caso, os participantes manifestan que os seus proxectos non infrinxen ningún dereito de propiedade 

intelectual, industrial, defensa da competencia ou calquera  outro dereito que poida  exercer 

calquera  terceiro en España ou no estranxeiro sobre estes e eximen aos organizadores e calquera 

outra entidade relacionada co concurso de calquera responsabilidade relativa aos mesmos. Por iso, 

os participantes asumirán baixo a súa responsabilidade exclusiva as consecuencias dos danos e  

prexuízos que se  poidan derivar dos proxectos presentados. 
 
Se diríxese contra AJE Ferrolterra ou calquera outras entidades relacionadas co concurso algunha 

reclamación, o participante que presentase o proxecto motivo da mesma, exime de toda 

responsabilidade que se derive da súa utilización polo organizador ou por calquera outra entidade 

relacionada co concurso. 
 

Undécima. Datos persoais 
 

De conformidade co disposto na Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/99, a 

Asociación de Xoves Empresarios de Ferrolterra procede a comunicarlle que os datos recollidos na 

Inscrición do “Premio Ferrolterra Emprende Xove” serán incorporados a un ficheiro, denominado 

“Premio Ferrolterra Emprende”, inscrito no Rexistro da Axencia Española de Protección de Datos que é 

responsable da Asociación de Xoves Empresarios de Ferrolterra. 
 
Sendo os datos obtidos co consentimento expreso do interesado, serán utilizados única e 

exclusivamente para o bo fin do presente PREMIO-ACCÉSITS. 
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Coa aceptación das presentes bases, vostede consente o tratamento dos datos recollidos na 

inscrición coa finalidade mencionada e autoriza expresamente á Asociación de Jóvenes Empresarios 

para comunicar os devanditos datos a terceiras entidades. Dita comunicación farase coa única 

finalidade de poder levar a cabo a organización do PREMIO. Os posibles destinatarios serán todas 

aquelas entidades que poidan formar parte da organización do devandito premio. 
 

Duodécima. Aceptación das bases e incidencias 
 

A participación nesta convocatoria, supón a aceptación íntegra das  presentes bases. As incidencias 

que poidan presentarse e os supostos non previstos nestas bases serán resoltas pola Comisión de 

Selección. 
 
Para maior información ou resolución de dúbidas sobre a convocatoria, os participantes poderán 

dirixirse a AJE Ferrolterra, Cantón de Molíns 8-9 Entreplanta 15.402 Ferrol. 

 

 Os organizadores e o Comité de Selección comprométense a manter a confidencialidade dos  

proxectos/ideas empresariais recibidos e a garantir a protección dos datos individuais. 
 

Decimoterceira. Difusión e Publicidade 
 

A aceptación das presentes bases leva a autorización expresa para a realización de actividades de 

publicidade e difusión relacionadas unicamente co concurso por parte dos organizadores. 
 
Os participantes seleccionados consenten o uso das súas ideas e dos seus datos para usos 

promocionais e de difusión deste Concurso pola Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Ferrolterra, sen que dita utilización confíralle dereito algún a compensación económica nin doutro 

tipo. 
 
Os participantes consenten de forma expresa o uso da súa imaxe en relación con todos os fins do 

Concurso, sen máis limitación que a boa fe. 
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