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Número de registre 3129

CONSORCI GLOBALLEIDA
Convocatòria del concurs per a l’atorgament dels premis E2 Escola d’Emprenedors any 2020
BDNS (Identif.):508789
Per resolució de Conseller delegat núm. 45 de 6 de maig de 2020, s’ha aprovat la convocat òria del concurs
per a l’atorgament dels premis E2 Escola d’Emprenedors any 2020. L’òrgan competent per a la instrucci ó i la
resolució del procediment serà el Conseller delegat del Consorci GLOBALLEIDA.
Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:
Normativa reguladora. Bases específiques del concurs per a l’atorgament dels “Premis E2 Escola
d’Emprenedors any 2020, aprovades juntament amb la convocatòria del premis per Resolució de Conseller
delegat núm. 45/2020 i de data 12 de maig de 2020.
Crèdit pressupostari. La despesa de premis per un import màxim de 5.000,00 euros anir à a càrrec de
l’aplicació pressupostària 4330.226.99 (5.000,00 euros), del pressupost del Consorci Públic GLOBALLEIDA i
els 1.000,00 euros restants aniran a càrrec de l’Empresa Servicios Microinformàtica, SA.
Objecte, condicions i finalitat . Incentivar la presentació d’idees i pràctiques emprenedores que ajudin a
fomentar l’esperit emprenedor entre l’alumnat que cursa estudis d’educació infantil i primària, ESO,
batxillerat, programes pre-professionalitzadors i cicles formatius de grau mitjà o superior de formació
professional a l’àmbit territorial de la demarcació de Lleida.
Requisits per a sol·licitar la subvenció. Són destinataris d’aquests premis tots els centres, públics i privats,
de les terres de Lleida i el seu alumnat que desenvolupin programes educatius que promoguin l’esperit
emprenedor i/o contribueixin a millorar la formació de l’alumnat en l’àmbit de la creació d’empreses.
Els destinataris d’aquests premis són:
- Els centres d’educació infantil i primària i el seu alumnat que durant el curs acadèmic 2019 - 2020
desenvolupin programes educatius que promoguin l’esperit emprenedor.
- Els centres que porten a terme programes pre-professionalitzadors i el seu alumnat que durant el curs
acadèmic 2019 - 2020 desenvolupin programes educatius que promoguin l’emprenedoria.
- L’alumnat matriculat en centres d’educació secundària obligatòria i/o post-obligatòria (ESO, Batxillerat,
CFGM i CFGS) que durant el curs acadèmic 2019 - 2020 realitzin un treball o projecte relacionat amb
l’emprenedoria o la creació d’empreses.
Cada centre pot presentar un màxim de 3 projectes en cadascuna de les 6 categories (Infantil i Primària,
ESO, Batxillerat, Programes pre-professionalitzadors, Cicles formatius grau mitjà i Cicles formatius grau
superior).
La presentació de projectes en aquests premis es decidirà pels equips docents de cada centre que
valoraran quins projectes hi presenten en funció de si compleixen o no l’objecte d’aquesta convocatòria.
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S’estableixen els següents premis:
A) Centres i alumnat d’educació infantil i primària
A.1 Premi al millor projecte de centre.
A.2 Premi al projecte més interactiu amb l’entorn.
B) Alumnat d’ESO
B.1 Premi al millor treball de síntesi.
B.2 Premi a la idea més innovadora o creativa.
C) Alumnat de Batxillerat
C.1 Premi al millor treball de recerca, relacionat amb l’emprenedoria i la creació d’empresa.
C.2 Premi al treball de recerca amb més aplicabilitat al món de l’empresa.
D) Alumnat de programes pre-professionalitzadors
D.1 Premi a la millor idea emprenedora
D.2 Premi al millor projecte
E) Alumnat de cicles formatius de grau mitjà
E.1 Premi a la millor idea emprenedora
E.2 Premi al projecte més viable en el seu entorn
F) Alumnat de cicles formatius de grau superior
F.1 Premi a la millor idea emprenedora
F.2 Premi al projecte més viable en el seu entorn
Si alguna de les categories queda deserta, l’import del premi corresponent a aquella categoria es podr à
repartir, a parts iguals, entre la o les mencions especials que la comissió de valoració hagi atorgat, si és el
cas.
Els presents premis són compatibles amb altres ajuts.
Terminis de presentació de sol·licituds. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endem à de la
seva publicació i fins a les 14.00h del dia 3 de juliol de 2020 (publicat en el BOP a través de la Base de
Dades Nacional de Subvencions i en la web del Consorci GLOBALLEIDA)
Forma i lloc de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant un formulari
adreçat al Conseller delegat del Consorci Públic GLOBALLEIDA, que es podrà presentar a l’adre ça de
correu electrònic: globalleida@globalleida.org o bé en el registre del Consorci GLOBALleida (Av. de Tortosa,
2 de Lleida), tan bon punt finalitzi l’estat d’alarma actual del COVID19 i d’acord amb el model que es troba a
l’adreça d’Internet http://www.globalleida.org.
Documentació i informació que haurà d’incloure la petició. Es determinen en l’article 6.1. de les bases
específiques.
Termini de resolució i notificació. Quatre mesos a comptar des de la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds.
Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l’article 8 de les bases específiques.
Règim de recursos. L’acord de resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa.
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Mitjà de publicitat. Publicació en el BOP a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions) i en els
mitjans de difusió i comunicació corrents del Consorci GLOBALLEIDA (plataforma electrònica, Xarxes
Socials i tauler d’anuncis).
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