Puntuació
màxima que es
pot obtenir

CRITERIS DE VALORACIÓ
a Currículum de l'emprenedor en relació a l'activitat a desenvolupar
(Formació/Eperiència/coneixements/residència) (3p)

3

b La qualitat del Pla
d'Empresa (14,50p)

6

Adaptació o idoneïtat del producte.

Valoració i viabilitat econòmica

Creació de llocs de treballs

c Participació en Associacions o Entitats del Territori (1,5 p)

7,5

1,5
1,25
0,25
6

Qualitat dels documents presentats (índex, logos, paginació,
ortografia...)

0,5

Conté els apartats mínims requerits? SI/NO
(Resum projecte, promotors, estudi de mercat, pla de
màrqueting, pla de producció o operacions, RRHH, Aspectes
jurísdics i fiscals, alta censal)

3

Pla econòmic i Financer

4

1
2 titulars
3 o més titulars
1 o més treballadors

0,5
0,25
0,25

1 Associació/Entitat
2 Associacions/Entitats o més
Producte o servei creatiu
Quines?
Quines?
Existeix però diferent
No existeix

1
1,5
1
0,5
0,5
1
1,5

Totalment conforme
Actitud emprenedora
Valoració tribunal
0,05 punts per cada hora més d'obertura setmanal
0,25 punts per cada festiu d'obertura permesa obert
Disposa del carnet d'artesà / artesà alimentari
Sol·licitud del carnet d'artesà / artesà alimentari

4
2
7
0,5
1
3
1

1,5

d Grau de creació, innovació Creativitat
Millora en els processos (ètica, medi...)
i qualitat (3,5p)
Aplicació noves tecnologies/eficiència
Inexistència del producte o servei a la comarca

3,5

e Exposició oral del projecte i mostra del producte/servei davant jurat (13 p)

13

f Criteri de millora del temps d'obertura al públic (1,5p)

1,5

g Obtenció del carnet d'artesà (3p)

Formació
Experiència
Residència a La Garrotxa
Activitat inclosa dins el Repertori de families d'Oficis Artesans
http://ccam.gencat.cat/ca/arees_actuacio/artesania/serveisartesania/repertori/
o bé: en el Repertori d'oficis d'artesania alimentària, recollit al
Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei
14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària, Annex 2:
https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?cido&dogc/20
06/07/20060706/DOGC_20060706_028_045.pdf i en el web:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/dar_artesani
a_alimentaria/normativa/

3
40

La Iera dels Sastres
Col·lectiu
Àmbit
Garrotxa
Sistema de selecció

Es publiquen unes bases, els interessats en el lloguer d'algun local i que compleixen els requisits s'hi presenten
aportant la informació requerida sobre el seu projecte. Aquest és valorat per un tribunal que escull el candidat
guanyador.
Tipus d'empresa

Autònoms, micropimes, pimes.
Queden exloses fundacions i associacions.
Adjudicacions
Local 1:
Local 2:
Local 3:

Membres del jurat
Un representat de DinàmiG – Ajuntament d’Olot
Un representant del Consell Comarcal de la Garrotxa
Un representant dels Joves Empresaris de la Garrotxa
Un representant del grup de Mentors
Un representant de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Olot
Un representant de l'Institut Municipal d'Educació d'Olot
Artista Olotí reconegut
Un representant de Binari Olot
Un representant de l'Escola d'Art d'Olot. Olga Sacrest, professora d'Història.
Un representant dels Ateneus Cooperatius
Claudi Casanovas. Ceramista
Un representant de Resilience Earth.
Un representant de l'Associació la Iera
Propietaris dels locals que formen part del projecte
Funcionament de la puntuació

La puntuació final dels projectes serà la suma de la valoració de criteris i de la presentació amb un màxim de 40
punts.
En cas d’empat, el tribunal realitzaria una votació final entre els dos projectes empatats atorgant així una primera i
una segona posició

