Bases de la convocatòria Premis Cercle 2020, a
l'impuls de les idees innovadores per a la millora de la
societat.
PRIMERA: Objecte de la convocatòria.
Anualment premiem als responsables dels projectes que encaixen amb les causes i la
missió de la nostra institució: Cooperar en la revitalització i modernització de la vida
econòmica de les illes i contribuir al progrés i al benestar social.
Les següents bases tenen com a objecte establir les normes de participació en el Premi
Cercle que convoca l'associació sense ànim de lucre, Cercle d’Economia de Mallorca,
amb el suport dels col·laboradors. El Premi Cercle s'atorgarà a aquelles candidatures
que la seva proposta tingui com a objectiu l'explotació d'una idea de negoci basada en la
innovació per a la millora de les condicions de vida i salut de les persones o que
contribueixi a la sostenibilitat mediambiental.
Existeix una única categoria:
Idees per a la millora de les condicions de vida i salut de les persones o idees
que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental.

(Propostes i projectes dirigits a l'afavoriment de la qualitat de vida de les
persones, especialment persones discapacitades, gent gran i/o depenent, o
projectes que contribueixin a la sostenibilitat mediambiental.)
Els projectes que participin en aquesta categoria, representat pel seu creador o un dels
seus fundadors, hauran d'haver estat iniciats dins dels quatre anys anteriors a la
presentació o estar encara en fase de creació i les persones que componguin l'equip
hauran de ser majors d'edat. L'àmbit d'actuació dels projectes serà el de les Illes Balears
o hauran de ser objecte de desenvolupament des d'una seu situada, en l'actualitat o en
el futur immediat, a Balears. El Premi Cercle es regirà per les condicions que
s'especifiquen a continuació.

SEGONA: Participació. Procés d'avaluació.
El procés d'avaluació de candidatures contempla les següents FASES:
1a. Registre i enviament de documentació per via telemàtica.
2a. Anàlisi preliminar i preselecció de candidatures.
3a. Composició del Comitè de Selecció.
4a. Jurat i veredicte.
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1a. Registre i enviament de documentació.
Les persones candidates presentaran la seva proposta a través del següent correu
electrònic: cercle@cerclemallorca.org, o el link www.cerclemallorca.org fins a les
23:00h, hora espanyola, del dia 29 de Juny de 2020.
Els participants podran presentar totes les propostes/projectes que desitgin, sempre
que es tracti de projectes clarament diferents, a qualsevol moment, dins del termini
establert. Les propostes poden presentar-se en català, castellà o en anglès.
Juntament amb el formulari d'inscripció, cada candidat haurà de
presentar un document de màxim 4 pàgines en format PDF, basat en el
model de business model CANVAS, i opcionalment un vídeo de 5 minuts de
màxima durada, en el qual defensin el seu projecte. El vídeo s'adjuntarà a
la inscripció utilitzant Youtube, VIMEO o similar.
Mitjançant el procés de registre les persones candidates declaren els següents extrems:
-Que accepten i compleixen les bases.
-Que accepten la divulgació del vídeo presentat en el marc dels Premis Cercle o
qualsevol altre tipus de difusió.
-Que la informació lliurada és fidedigna.
-Que ostentin l'autoria intel·lectual de les idees que presenten i que no ha utilitzat
informació privilegiada o registrada sense els permisos pertinents.
-Que són responsables directes davant qualsevol reclamació sobre propietat
intel·lectual o utilització d'informació de domini privat, mantenint indemne al Cercle
d'Economia de Mallorca davant possibles reclamacions.
-Que es comprometen a lliurar la informació addicional que se'ls pugui requerir.
-Que es comprometen a informar, si escau, sobre canvis en la constitució de l'equip
abans de la data de l'anunci de les persones guanyadores.

2a. Anàlisi preliminar i preselecció de les candidatures.
A partir de la recepció de cada idea-projecte s'iniciarà la fase d'anàlisi preliminar de la
proposta rebuda, que se centrarà principalment en el nivell d'innovació, solució
proposada, i compliment de les bases de la convocatòria.
El Cercle d'Economia de Mallorca podrà sol·licitar, sobre aquelles proposades
finalistes, entrevistes per conèixer a la persona responsable de l'autoria, l'autorització
per visitar el seu centre de treball i per rebre aclariments complementaris dels diferents
apartats de la proposta, a fi d'aconseguir el coneixement exhaustiu del projecte o idea.
Les propostes rebudes pel Cercle d'Economia de Mallorca no es retornaran els
candidats. Les millors idees o projectes seran seleccionades per accedir a la fase
següent.

3a. Comitè de selecció.
Un comitè de selecció format per la Comissió d'Innovació del Cercle d'Economia de
Mallorca i per un responsable de ISBA, Societat de Garantia Recíproca, seleccionarà
fins a un màxim de 3 projectes finalistes de la categoria: Idees per a la millora de les
condicions de vida i salut de les persones. Els candidats accepten de forma expressa la
possibilitat que no es triï finalista/s, o que no s'aconsegueixi el nombre de finalistes
indicats en el paràgraf precedent. La comunicació dels projectes finalistes es realitzarà
a través del correu electrònic o del telèfon que consti en el formulari d'inscripció. En cas
de no poder contactar durant dos dies seguits amb els candidats responsables dels
projectes finalistes, l'organització dels Premis podrà entendre que els mateixos
desisteixen de la seva participació. L'única via de contacte amb l'organització serà a
través del correu electrònic general de la pàgina web www.cerclemallorca.org
L'Informe d'Avaluació es basarà en el resultat de l'avaluació realitzada en les anteriors
fases: anàlisi preliminar, aportació de documentació complementària, etc.
4a. Jurat
El comitè de selecció elaborarà un informe d'avaluació previ per al seu posterior
lliurament al Jurat Final del Premi sobre els projectes finalistes. L'Informe d'avaluació
es basarà en el resultat de les fases anteriors.
El Jurat Final del Premi Cercle estarà compost per personalitats pertanyents a les
organitzacions col·laboradores i la seva presidència recaurà en el President del Cercle.
El Jurat es reserva el dret de no adjudicar el Premi, a cap dels projectes finalistes. La
decisió del Jurat serà inapel·lable. Tots els participants en el premi Cercle 2020 es
comprometen de forma expressa a acceptar la decisió i valoracions del Jurat, del comitè
de selecció i de l'Organització dels premis, així com a res que reclamar per cap
concepte.

TERCERA: Premis.
La idea guanyadora obtindrà un premi en metàl·lic de 6.000 € (sis mil euros).
El desemborsament de l'aportació econòmica de 6.000 euros com a Premi es realitzarà
en un pagament únic. El pagament del Premi per part de l'organització del programa no
implicarà l'adquisició per aquesta de cap dret econòmic, ni de classe alguna, sobre
l'empresa o el projecte premiat. El Premi és una contribució al desenvolupament del
projecte, a fons perdut.
A més, podrà gaudir de:
-Alta com a soci col·laborador del Cercle i assistència a la Comissió d'Innovació del
Cercle d’Economia de Mallorca durant 1 any.
- Presentació de la idea guanyadora en un esdeveniment organitzat pel Cercle d’Economia
de Mallorca amb la màxima difusió.

QUARTA: Condicions i criteris de elegibilitat.
La participació i elegibilitat està oberta a qualsevol persona o empresa amb residència
en les Balears, sense cap tipus de restricció.

CINQUENA: Varis.
Ús de logos i marques:
L'Organització es reserva el dret a utilitzar les marques i logotips que les persones
participants proporcionin a la mateixa i únicament per als usos previstos, tant per a la
promoció dels Premis Cercle, publicitat, comunicació, actes de premsa, fullets o
dossiers relacionats. La Propietat Industrial i Intel·lectual de les marques, logotips,
copyrights i la resta d'objectes subjectes a drets d'autor, es reserven als titulars dels
mateixos, és a dir, a les persones participants en els Premis Cercle. L'Organització es
compromet a utilitzar-los exclusivament per als usos definits amb anterioritat,
acceptant tot això les persones participants.
Acceptació de les Bases:
La participació en aquesta Convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases, sense
excepcions ni condicionants, així com qualsevol resolució que, o bé el Cercle, o bé el
Jurat, adopti per incidències.

