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CONCURSO DE PROXECTOS PARA O IMPULSO DO EMPRENDEMENTO 

1. PRESENTACIÓN E OBXECTO 

As institucións que promovemos este concurso cremos no emprendemento como aposta de cara á 

creación de emprego, e na economía social, en particular, como unha experiencia moi enriquecedora 

para aqueles que a practican polos valores que a caracterizan e pola súa flexibilidade, que a fai máis 

resistente fronte á crise. Por todo isto, queremos non só fomentar o emprendemento baixo a forma do 

cooperativismo, senón tamén dar un paso máis, queremos apoiar, asesorar e acompañar os promotores 

do proxecto que resulte gañador durante os catro primeiros anos de posta en marcha do seu negocio. 

Xa que logo, animamos os emprendedores á presentación dun plan de negocio viable e con garantías de 

futuro, que deberá axustarse ás bases deste concurso. 

2. REQUISITOS DOS PARTICIPANTES 

O concurso ten por destinatarios os estudantes dun ciclo formativo de FP ou que acabasen eses ciclos 

nos últimos catro anos e que teñan unha visión de futuro encamiñada ao desenvolvemento do seu 

propio negocio empresarial. 

O grupo de emprendedores que participe no concurso deberá presentar o seu proxecto de negocio 

baixo a forma legal dunha sociedade cooperativa (mínimo tres persoas).  

O grupo concursante deberá cumprir as seguintes condicións de participación: 

a) Unicamente serán válidas as iniciativas remitidas mediante o sistema de inscrición do concurso, nos 

prazos indicados e que cumpran todos os requisitos esixidos. 

b) Cada grupo poderá presentar todas as ideas de negocio –proxectos– que considere oportuno. 

c) Os proxectos non poderán conter ideas, procesos ou produtos que poidan supor unha vulneración da 

propiedade intelectual, industrial ou de dereitos de calquera tipo de terceiros. 

d) Non se admitirá ningunha participación que vaia en contra das bases legais, as normas de 

convivencia, a moral ou a propia imaxe de terceiros. 

e) A persoa que realice a inscrición no concurso en nome dun grupo de emprendedores deberá contar 

coa autorización dos restantes membros do grupo para levar a cabo a devandita inscrición, e 

responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados. 

f) Os organizadores resérvanse o dereito de excluír do concurso, de forma motivada, aqueles 

aspirantes que consideren que non cumpren os requisitos ou que facilitasen datos falsos, incompletos 

ou sen a autorización correspondente, sen prexuízo das demais accións que procederen en dereito. 

3. ÁMBITO TERRITORIAL DO CONCURSO 

O ámbito territorial do concurso será toda Galicia e preferentemente as comarcas de Ferrol, Eume e 

Ortegal. 
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4. PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS 

Os participantes presentarán o seus proxectos mediante o formulario (anexo 1) que se encontrará 

dispoñible no taboleiro de anuncios e na páxina web da Universidade da Coruña, http://www.udc.gal  

a) Lugar e forma de presentación de candidaturas. Os proxectos participantes achegaranse á sede da 

Universidade da Coruña no campus de Ferrol, dirixidos á Vicerreitoría do Campus de Ferrol e 

Responsabilidade Social no rexistro auxiliar, Edificio de Apoio ao Estudo, co enderezo na Avenida de Vigo 

s/n 15403, ou no Rexistro Xeral da Universidade da Coruña na Reitoría da Coruña (situada na rúa 

Maestranza, s/n, 15001), ou no rexistro auxiliar da Casa do Lagar – Campus de Elviña. Poderán 

presentarse tamén mediante calquera procedemento que recolla o artigo 38.4 da Lei 30/92 do 26 de 

novembro do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común 

(BOE do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/99 do 13 de xaneiro de 1999 (BOE do 14 de xaneiro). 

As solicitudes que se subscriban no estranxeiro poderán cursarse a través das representacións 

diplomáticas e consulares españolas correspondentes. 

Os participantes cubrirán un formulario para este cometido (anexo 1), que entregarán impreso e 

asinado, e achegarán  tamén o soporte dixital correspondente ao vídeo explicativo do proxecto, 

segundo o que figura no punto 4.d. Deberán entregarse dúas copias do seguinte: anexo 1, do soporte 

dixital e da información complementaria, segundo o punto 4.e. 

b) Data de recepción de solicitudes. Do 22 de maio ata o 22 de xuño de 2015. As candidaturas 

presentadas deberán axustarse en modo, tempo e forma ao exposto nas bases deste concurso e estar 

debidamente documentadas e razoadas, cos datos e a información que se consideren oportunos para 

fortalecer as propostas e que sexan suficientes para que o xurado poda analizalas en profundidade. 

c) Plan de negocio 

A proposta presentada polo grupo emprendedor conterá un plan de negocio que deberá desenvolverse 

cun alcance e detalle suficiente para xustificar a súa viabilidade e permitir o seu posterior seguimento. 

O idioma oficial para presentar os proxectos será o galego. 

Valorarase que o plan de negocio sexa o máis claro e completo posible. 

Proponse, só para efectos orientativos, que o devandito plan de negocio conte cos seguintes apartados: 

– Memoria descritiva 

Realizarase con base nos resultados da investigación realizada sobre a que se consolida a idea, o 

produto, a innovación ou a metodoloxía, e a xustificación sobre as condicións destes para a súa 

explotación comercial. Así mesmo, será preceptivo, no seu caso, expor as características técnicas da 

innovación, a súa viabilidade técnica e as súas posibles aplicacións industriais ou comerciais. 

– Currículo dos emprendedores 

Explicarase a competencia profesional e técnica das persoas que promoven a idea. Valorarase 

especialmente calquera información que permita contrastar o perfil emprendedor e a capacidade de 

xestión deste. 

– Plan de comercialización e márketing 
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O grupo de emprendedores deberá identificar e describir o mercado potencial e os clientes obxectivos, 

co obxecto de mostrar un suficiente coñecemento dos aspectos comerciais da idea. 

– Proxeccións financeiras 

Estarán integradas polos seguintes elementos: 

 Conta de perdas e ganancias (catro anos) 

 Balances de situación (un ano) 

 Fluxos de caixa ou tesouraría (cando menos do primeiro ano) 

Cumprirá identificar e explicar as principais asuncións adoptadas para a súa elaboración. 

 Investimento necesario para levar a cabo o proxecto, detallado, así como soldos e salarios que se 

prevexa establecer. 

– Plan de prácticas non laborais de alumnado 

Achegarase un modelo de convenio de formación no centro de traballo (FCT) para establecer co posible 

alumnado en prácticas dos centros (IES Fragas do Eume; PCPI…). Daráselle prioridade ao alumnado con 

diversidade funcional. 

d) Vídeo explicativo do proxecto 

Os candidatos deberán enviar un vídeo en que defendan o seu proxecto. O vídeo deberá cumprir as 

seguintes especificacións técnicas: 

– Formatos de vídeo: WMV, MPG, AVI ou MOV. 

– Duración máxima: tres minutos. 

e) Información complementaria 

Adicionalmente, valorarase a información que se achegue no tocante aos beneficios que a forma 

cooperativa poida achegar ao seu proxecto (complementariedade de perfís profesionais dos membros 

do equipo; identificación cos valores cooperativos, outros...). 

f) Aceptación das condicións legais, bases do concurso e autoría 

Os candidatos deberán manifestar que leron, coñecen e aceptan as bases e condicións legais do 

concurso. Para iso e para que o envío teña validez, deberán asinar a declaración xurada que figura no 

anexo 1. 

 

5. XURADO E SELECCIÓN DE PROXECTOS GANADORES 

O xurado estará composto por: 

– A vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social da Universidade da Coruña, como 

presidenta 

– A subdirectora xeral de Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, ou persoa en quen delegue, como vogal 
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– A subdirectora xeral de Cooperativas e Economía Social da Consellería de Traballo e Benestar da 

Xunta de Galicia,  ou persoa en quen delegue, como vogal 

– Un responsable da Rede de Viveiros de Empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, como vogal 

– A vicexerenta do Campus de Ferrol da Universidade da Coruña, como vogal 

– O xefe do Servizo de Patrimonio, Inventario e Xestión Económica da Universidade da Coruña, como 

vogal 

– O secretario técnico do Campus de Ferrol da Universidade da Coruña, como secretario 

 

O xurado, trala recepción dos proxectos e a selección daqueles que se axusten ás bases do concurso, 

terá en conta,  para a avaliación e elección do mellor proxecto de entre todos os participantes os 

seguintes criterios: 

– A viabilidade do proxecto do punto de vista técnico e comercial. 

– A claridade da presentación. 

– A innovación do proxecto. 

– O compromiso social. 

– O número de prazas de alumnado en FCT que admite. 

– O número de postos de traballo que pretende crear. 

O xurado deste concurso terá dereito en todo momento a solicitar, sobre aqueles proxectos que estime 

oportuno, entrevistas para coñecer o grupo de emprendedores e para recibir aclaracións 

complementarias dos diferentes apartados da proposta, co fin de conseguir o coñecemento máis 

completo posible do proxecto de nova empresa e do seu plan de negocio. 

O xurado establecerá unha puntuación para cada uns dos proxectos, adxudicando o premio ao proxecto 

mellor valorado e se creará unha listaxe de agarda por orde de puntuación con todos os proxectos que 

non resultasen gañadores. 

O xurado poderá declarar deserto o premio se ningunha das propostas alcanza os obxectivos para ser 

desenvolvida. 

As decisións do xurado serán definitivas e inapelables. 

6. ENTREGA DE PREMIOS 

Terá lugar un evento para a entrega de premios. 

7. PREMIOS 

Premio ao mellor proxecto consistente en: 

1. Cesión da cafetaría-comedor do campus de Ferrol, Universidade da Coruña, para a posta en marcha 

do proxecto, segundo o Anexo 2 . CONTRATO DE CESIÓN DE ESPAZO NA CAFETARÍA-COMEDOR DA 

UNIVERSIDADE DA CORUÑA NO CAMPUS DE FERROL (ESTEIRO) 
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2. Asesoramento e posta en marcha 

3. Acompañamento e seguimento 

1.º ASESORAMENTO E POSTA EN MARCHA 

– Asesoramento para a posta en marcha do proxecto de negocio 

– Asesoramento no proceso de creación e constitución da cooperativa 

– Acompañamento da Rede Eusumo 

2.º FORMACIÓN 

Formación en liña e titorizada prestada pola Rede Eusumo. 

8. PUBLICIDADE E POLÍTICA DE PRIVACIDADE  

Coa aceptación destas bases os participantes neste concurso, e en especial os gañadores, autorizan 

expresamente a organización e os colaboradores e patrocinadores, se os houber, sen límite territorial 

nin de prazo, a fixar, reproducir, difundir e utilizar por todos os medios escritos, falados , baixo toda 

forma por calquera medio e sobre calquera soporte, o seu nome, imaxe e voz, e as características xerais 

e o nome das ideas ou os proxectos presentados, respectándose en todo caso o establecido nos 

apartados de propiedade intelectual e confidencialidade, sempre que os fins sexan publicitarios, 

informativos e/ou promocionais, sen dereito a ningunha contraprestación. 

Os participantes autorizan expresamente a organización deste concurso, colaboradores e 

patrocinadores, se os houber, sen dereito a ningunha contraprestación e con carácter indefinido, para a 

difusión, en calquera medio de comunicación interno e/ou externo que estimaren oportuno, dos seus 

datos persoais consistentes en su nome e apelidos como seleccionados polo xurado coa exclusiva 

finalidade de asegurar a divulgación por calquera medio e o coñecemento da promoción do concurso.  

A organización informa os participantes neste concurso de que respecta a normativa vixente en materia 

de protección de datos de carácter persoal. As informacións proporcionadas a través de calquera 

formulario de recollida de datos no sitio web ou onde se establecer serán incorporadas a un ficheiro 

automatizado de datos de carácter persoal de que é responsable, podendo os usuarios exercitar en todo 

momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición sobre o seus datos persoais, o 

que deberán comunicar mediante correo electrónico ao enderezo vcfrs@udc.es ou ben mediante carta 

certificada dirixida á Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social (Rúa Doutor Vázquez 

Cabrera, s/n Esteiro, 15403 Ferrol). Deberá indicarse o nome e os apelidos da persoa usuaria –cumprirá 

achegar unha fotocopia do DNI–, o seu enderezo de correo electrónico e, no seu caso, o nome da 

empresa en nome e representación da cal completou os distintos formularios no portal. 

A participación no concurso implica o consentimento e autorización expresa dos participantes para o 

tratamento dos seus datos e eventuais cesións que veñan requiridas polo desenvolvemento do  

concurso. 

A organización do concurso comprométese a respectar a confidencialidade dos datos incluídos no 

ficheiro e dar uso deles co fin de xestionar datos de contacto, cumprindo coa obriga de gardalos e 

adoptando todas as medidas necesarias para evitar a alteración, a perda, o tratamento ou o acceso non 

autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros 
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automatizados que conteñan datos de carácter persoal, aprobado polo Real decreto 994/1999, do 11 de 

xuño. 

Os datos son recollidos coa finalidade de levar a cabo a xestión do concurso, a comunicación do fallo do 

xurado e a difusión da actividade. Os datos de carácter persoal e os detalles da idea de negocio serán 

cedidos aos patrocinadores, se os houber, e diferentes membros do xurado coas finalidades derivadas 

do concurso e o seu desenvolvemento. 

9. MODIFICACIÓNS E PUBLICACIÓNS 

a) A organización do concurso resérvase o dereito a modificar en calquera momento, de forma 

motivada, estas bases, así como os premios, que poderán ser substituídos e/ou anulados. Calquera 

modificación será publicada a través de web http://www.udc.gal 

b) A organización do concurso resérvase o dereito a seleccionar os contidos da súa páxina web, polo 

que, en caso de que fose de aplicación, poderá decidir a non publicación de calquera dos proxectos 

recibidos se resultasen ilícitos, puidesen ferir a sensibilidade de terceiros, presentasen actividades 

ilícitas, resultasen ofensivos ou perigosos, violasen os dereitos de terceiros ou incumprisen dalgunha 

forma as condicións establecidas nestas bases. 

c) A organización do concurso quedará exenta de calquera responsabilidade que puidese derivarse en 

caso de plaxio ou infracción de dereitos de propiedade intelectual, industrial ou de imaxe de terceiros. 

d) No caso de que a organización do concurso ou calquera entidade que ligada profesionalmente a el 

detecten calquera anomalía, ou sospeiten de que un participante está impedindo o normal 

desenvolvemento do concurso ou incumprindo as súas bases, poderá de forma unilateral eliminar a 

participación do beneficiado. 

10. FISCALIDADE 

Os gañadores serán responsables de cumprir coas obrigas fiscais, contables e legais que comporte a 

obtención dos premios para os efectos das súas imposicións persoais. 

11. LEXISLACIÓN E COMPETENCIA 

Estas bases réxense pola lei española e os participantes e os organizadores sométense, renunciando 

expresamente a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais da cidade de Ferrol para calquera disputa 

que puidese xurdir entre eles. 

 


