PREMIS SANT CELONI
D’EMPRENEDORIA
I EMPRESA

Premis Sant Celoni
d’Emprenedoria i Empresa
L’ajuntament de Sant Celoni i les entitats Associació d’emprenedors
del Baix Montseny, Cercle Econòmic i social Baix Montseny, PIMEC
i UBIC convoquen la primera edició dels Premis Sant Celoni
d’Emprenedoria i Empresa amb l’objectiu de distingir i fomentar la
creació i consolidació d’activitats empresarials exemplars del territori.
Categories
Millor projecte jove
Per a estudiants d’ESO i batxillerat de les escoles del municipi que
hagin elaborat un pla d’empresa. Premi: Lot de productes informàtics
per un valor de 250 euros
Millor pla d’empresa
Per a persones emprenedores que tinguin una idea de negoci per
desenvolupar al Baix Montseny i que no hagin iniciat encara
l’activitat empresarial. Premi: Un any gratuït al Viver d’empreses
de Sant Celoni.
Millor empresa de nova creació
Per a empreses constituïdes a partir de l’1 de gener de 2008 amb
domicili social al Baix Montseny. Premi: Beca de formació empresarial
a una escola de negocis per un import de 1.600 euros i un curs
de coaching en veler.
Millor empresa consolidada
Per a empreses constituïdes abans de l’1 de gener de 2008 que
aportin valor afegit al territori i hagin posat en pràctica accions de
responsabilitat social corporativa (mediambientals, ocupacionals, etc.)
Premi: Placa distintiva i difusió del reconeixement
Els guanyadors de totes les categories també obtindran un any
gratuït de subscripció a les entitats convocants.
Presentació i termini
Cal presentar la documentació que trobareu al web
www.santceloni.cat/premisempresa al Sax Sala. Centre de
Formació i Ocupació del Baix Montseny (C/ Montserrat, 28)
abans del 31 d’agost.

Veredicte
Es farà públic en un acte de lliurament de premis al mes d’octubre.
La data s'anunciarà en els mitjans de titularitat municipal (web,
Informatiu, •7ràdio, etc.) i s’informarà per correu electrònic als
participants.
Qualsevol imprevist que no es reculli en aquestes bases serà resolt
per l’organització. La participació en aquest concurs implica la
total acceptació d’aquestes bases. Per a més informació, podeu
trucar al telèfon 93 867 41 75 o enviar un correu electrònic a
l'adreça saxsala@santceloni.cat.

Edició i disseny: 2011 Ajuntament de Sant Celoni

Jurat
Estarà constituït per un responsable polític, un representant de
l’Associació d’Emprenedors, del Cercle Econòmic i Social del BM,
de PIMEC i de la UBIC i un responsable tècnic de l’àrea que actuarà
com a secretari/a. Té la facultat de declarar deserts els premis i el
seu veredicte serà inapel·lable.

