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HABITAT CLUSTER BARCELONA
Amb el suport de:
Espacio Catalonia Clusters
Milà i Fontanals 14-26, 1º6ª
08012 Barcelona
info@hcb.cat

night
L’Habitat Cluster Barcelona, crea per primera vegada els premis “Habitat Talent
Awards”, uns premis que tenen per objectiu posar en valor el talent del sector
hàbitat a Catalunya i que s’entregaran en el marc de la segona Habitat Night, que
tindrà lloc el 26 de març de 2020.
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Entitat
organitzadora

L’Associació Clúster Habitat de Catalunya
amb domicili social al carrer Milà i
Fontanals, 14 1r 6a de Barcelona amb CIF
G66375296, organitza la primera edició
dels Premis “Habitat Talent Awards” als
millors Projectes en diferents categories
en el sector Hàbitat. Els premis es
lliuraran en el marc de la IIa edició de
l’“Habitat Night”, que tindrà lloc el 26 de
març de 2020 a Barcelona.
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Objecte

Aquests premis estan adreçats a
empreses associades i no associades
que desenvolupin projectes en el sector
habitat a Catalunya. Poden presentar-se
a aquesta edició dels Premis “Habitat
Talent Awards” aquelles empreses,
emprenedors i/o start-ups que hagin
desenvolupat el seu projecte en el sector
habitat/decoració, tèxtil, mobiliari, etc)
així com universitats, centres de recerca
tecnològics o amb alguna entitat/
programa d’acceleració/incubació de
projectes a Catalunya durant l’any 20172019.
La presentació als premis aporta una
visibilitat externa i un posicionament al
col.lectiu del sector.

Requisits per
participar

Podran presentar candidatura en els premis totes les persones físiques majors de 18
anys, així com les persones jurídiques (empreses) que desenvolupin, de forma principal,
la seva activitat a Catalunya o en col.laboració amb alguna de les universitats, centres
de recerca/tecnològics o amb alguna entitat/programa d’ acceleració/incubació de
projectes que estiguin relacionats amb el sector.
Els aspirants (persones físiques) es poden presentar a títol personal, de manera
individual, o bé formant equip amb altres persones amb les que hagi desenvolupat
el projecte d’acord amb el que s’indica en el punt 6 d’aquestes bases. En el cas de
resultar guanyador/a alguna de les persones que quedin excloses per algun supòsit
inclòs en aquestes bases, perdran el dret a obtenir el premi, procedint a lliurar-ho a la/s
següent/s persona/es que reuneixin les condicions de participació.
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Difusió de les bases
i convocatòria dels
premis

La difusió de les bases i de la convocatòria dels
premis es farà mitjançant la seva publicació a
la web de l’HCB, així com altres vies de difusió
habituals de l’HCB (xarxes socials, newsletter,...),
en premsa especialitzada i altres vies de
comunicació que el HCB consideri oportunes.
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Objecte

La candidatura es podrà presentar
mitjançant l’enviament d’un correu
electrònic a info@hcb.cat indicant les
següents dades:
• Títol del projecte
• Data
• Autor/s
• Telèfon de contacte
• Adreça electrònica de contacte
• Entitat en la que es desenvolupa la
seva activitat.
• Document amb el resum de la
proposta que desenvolupi breument
els diversos criteris de valoració
descrits en el punt 7 d’aquestes
bases. (màxim 3 pàgines) Es podrà
incloure com annex: documentació
addicional del projecte (Vídeos,
catàlegs,
notícies,
notes
de
premsa,etc)
La data límit per presentar la candidatura
és l’1 de març de 2020 a les 23:59 h.
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Categories

•

Categoria “Producte o projecte més
innovador”
Es valorarà la novetat que aporta,
l’acceptació al mercat tenint en compte els
criteris d’innovació tecnològica, disseny i
sostenibilitat. (Dirigit a nous productes
o projectes d’empreses consolidades o
startups)
• Categoria “Projecte Col.laboratiu”
Valoració d’un nou projecte o producte
resultat de la col.laboració entre dues o més
empreses i entitats del sector, que aprofita
el coneixement i les sinèrgies dels membres
del sector per desenvolupar millores o nous
productes i/o serveis.
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Criteris de
valoració

Els criteris d’avaluació seràn els següents:
•

Categoria “Producte o projecte
innovador”
Innovació 40%
Viabilitat i dificultat tècnica 20%
Funcionalitat 20%
Escalabilitat del negoci 20%

més

• Categoria “Projecte Col.laboratiu”
Nivell de col.laboració i treball en equip 40%
Innovació i originalitat 20%
Viabilitat tècnica 20%
Escalabilitat del negoci 20%

9

Finalistes

El jurat
seleccionarà d’ entre les
candidatures
presentades,
les
tres
propostes amb millor valoració de cada
categoria, d’ acord amb els criteris de
valoració indicats. Els finalistes seràn
avisats el 16 de març. El lliurament dels
premis es farà en el transcurs de l’ acte de
l’Habitat Night el 26 de març de 2020. En
cas de desistiment per part d’ un d’ ells es
contactarà amb el següent candidat amb
major puntuació. Els finalistes participaran
en l’ “Habitat Night” en la qual presentaran
el seu projecte davant del públic assistent,
mitjançant un “speech” d’ una durada no
superior als 5 minuts.
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Jurat

El
•
•
•

jurat dels premis estarà integrat per:
3 membres de la Junta de l’HCB
1 representat honorífic del sector
1 representant de l’agència per la
competitivitat d’ACCIÓ
• 1 representant d’un centre tecnològic o
recerca
• 1 representant de la Universitat Elisava
• 1 representat de la Universitat LCI
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Premis

El guanyadors es triaran el mateix dia de
l’Habitat Night. La decisió final recaurà en
un 60% de la puntuació del jurat i un 40%
de la votació dels assistents.
Cada guanyador en cadascuna de les seves
categories rebrà:
• Guardó commemoratiu
• Inscripció gratuïta com a soci de l’HCB
durant un any ( 600€ a 3000€, segons la
facturació d’empresa)
• Difusió, comunicació i promoció del projecte
en mitjans generalistes i especialitzats del
sector.
• En el cas d’startup suport i mentoratge en
el procés de creixement a càrrec de la Junta
Directiva de l’HCB durant un any.
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Reserves i
limitacions

L’HCB es reserva el dret a excloure,
motivadament, qualsevol treball del que
es tingui sospita de plagi o incompliment
de les normes en perjudici d’un altre
participant. Queda prohibit presentar més
d’una candidatura per participant.
En el cas que els participants siguin més
d’una persona, s’hauran de presentar les
dades personals de tots els participants.
L’HBC queda exent de qualsevol en el
supòsit d’ existir algun error en les dades
facilitades pels propis agraciats que
impedís la seva identificació.
L’HBC es reserva el dret a efectuar canvis
que redundin en la bona fi dels premis
quan concorri causa justa o motius de força
major que impedeixin portar a terme la
forma en què recullen les presents bases.
L’HBC es reserva el dret a ajornar o ampliar
el període del premi, així com la facultat
d’interpretar les presents bases legals.
L’HCB es reserva el dret a no declarar
guanyador algun si creu que els treballs
presentats no compleixen els requisits
mínims exigits. Així mateix, l’HCB
quedarà exempt de tota responsabilitat si
concorregués algun dels casos assenyalats,
així com de qualsevol responsabilitat pels
danys i perjudicis que poguessin ocasionarse durant la gala del premi.

Protecció
de dades

Les dades subministrades pels participants
seran
tractades
confidencialment
i
recopilades en un fitxer automatitzat
de dades de caràcter personal, sent
l’organisme Habitat Clúster de Barcelona
titular i responsable d’ aquest fitxer, amb
domicili social al carrer Milà i Fontanals,
14 1r 6a de Barcelona, la finalitat del qual
serà la gestió del present guardó. L’HCB
garanteix el compliment íntegre de la Llei
Orgànica 15/1999, del 13 de desembre
de Protecció de Dades de Caràcter
Personal en el tractament de les dades
personals recollides en el present Premi,
especialment pel que es refereix a l’atenció
de l’exercici dels drets d’ informació,
accés, rectificació, oposició personals
dels participants. “L’HCB garanteix el
compliment íntegre de la Llei Orgànica
15/1999, del 13 de desembre de Protecció
de Caràcter Personal”.
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Acceptació
de les bases

Les dades subministrades pels participants
seran
tractades
confidencialment
i
recopilades en un fitxer automatitzat
de dades de caràcter personal, sent
l’organisme Habitat Clúster de Barcelona
titular i responsable d’ aquest fitxer, amb
domicili social al carrer Milà i Fontanals,
14 1r 6a de Barcelona, la finalitat del qual
serà la gestió del present guardó. L’HCB
garanteix el compliment íntegre de la Llei
Orgànica 15/1999, del 13 de desembre
de Protecció de Dades de Caràcter
Personal en el tractament de les dades
personals recollides en el present Premi,
especialment pel que es refereix a l’atenció
de l’exercici dels drets d’ informació,
accés, rectificació, oposició personals
dels participants. “L’HCB garanteix el
compliment íntegre de la Llei Orgànica
15/1999, del 13 de desembre de Protecció
de Caràcter Personal”.
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CRISTINA CASTILLO
Project Manager
685.10.79.60
cristina.castillo@hcb.cat

