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Sol·licitud per disposar d’un estand al Congrés ISE 

2022 (STARTUPS) 
 
1. Cal complir amb els requisits obligatoris exposats a continuació. 

• Podran participar les startups catalanes/s amb una oferta de solucions/productes/serveis 
vinculades amb el sector “Àudio o Vídeo (AV)”. 

• Any de creació posterior al 2016 (màxim 5 anys de vida) i mínim 6 mesos des de la constitució 
de l’empresa. 

• Disposar d’un Mínim Producte Viable (MPV) 

• No formar part d’un altre estand a l’ISE 2022, ja sigui propi o sota el paraigües d’un tercer. En 
cas de no complir aquesta condició, quedarà anul·lada la seva assignació d’espai i les entrades 
atorgades i no es farà reemborsament dels 200 euros + IVA. Aquesta mesura es pot aplicar en 
qualsevol moment, fins i tot un cop iniciat l’ISE 2022. 

• Omplir el formulari de sol·licitud de participació del web, i enviar la documentació requerida, 
abans de les 14:00 hores del dia 12 de Novembre de 2021. 

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (a adjuntar en el formulari): 

Un document tipus Power Point (en format PDF). Adjuntar un deck de l'empresa que ha 

d’incloure la informació necessària per poder avaluar els criteris de selecció de la 

convocatòria (següent apartat) i d’un màxim 15 diapositives. Pot estar escrit en català, 

castellà o anglès.  

Enviar-ho a:  ISE@correu.accio.gencat.cat  

Nota: Si la mida del fitxer adjuntat és superior a 5MB, s’haurà d’enviar a través d’alguna web de 

transferència de fitxers, com per exemple: DropBox, YouSendit, etc..   

 

 

2. Criteris de selecció 

• Model de negoci innovador. Es valorarà una proposta de valor definida, que compti amb un 
producte o servei innovador per al mercat, aporti innovació en la metodologia i/o en els 
processos interns i externs de l’organització.  Pes del criteri: 35% 

• Equip emprenedor. Format, com a mínim, per dues persones (socis) dedicats a temps 
complert. Es valorarà el nombre de persones implicades en el projecte, nivell de dedicació, 
complementarietat de perfils i socis promotors. Pes del criteri: 20% 

• Potencial de l’empresa. Es valorarà el nombre de clients actuals, el nombre de clients 
potencials i disposar d’un pla de creixement definit. Pes del criteri: 25% 

• Internacionalització. Es valorarà l’escalabilitat internacional de l’empresa, que ja estigui 
exportant i que tingui un mercat de destí molt identificat i amb la voluntat imminent de fer-ho. 
Pes del criteri: 20% 

 

En cas d’empat de puntuació, es tindrà en compte l’ordre de entrada de la sol·licitud. 
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3. Cost de participació 

El cost per disposar de l’estand és de 200 euros + IVA que s’haurà de pagar abans de finals de 
desembre de 2021. Us dona dreta a:  

 

• Disposar d’un espai de 6 m2 de superfície, aproximadament. 

• Disposar de mobiliari (una taula alta i dues cadires o tamborets, pendents de proposta defini-
tiva).  

• Accés a Internet i endolls per l’electricitat. 

• 10 entrades pel personal de l’empresa/centre. 
 

 

 
4. Procés per cobrir les baixes, o nous espais al pavelló: 
En cas que durant la comunicació dels resultats, o posteriorment, alguna empresa, centre o 
startup renunciï a la seva plaça, aquesta s’oferirà al següent candidat elegible de la llista d’espera 
de la seva categoria. I, successivament, fins que hi hagi un interessat. 

En cas de que no hi hagin més empreses, centres o startups en la llista d’espera, el comitè de 
selecció tindrà la potestat de deixar buit l’espai o oferir-ho a un altre candidat que no s’hagi 
presentat a la convocatòria. 

En cas que la demanda elegible d’una de les categories (startups, resta d’empreses i centres) sigui 
inferior a la capacitat reservada, es podrà omplir amb candidats elegibles de l’altre categoria. 

El mateix procediment s’aplicarà en cas que el disseny final del pavelló permeti incrementar el 
nombre d’espais disponibles per empreses, centres o startups. 

Les empreses, centres catalans i startups podran disposar d’un estand al pavelló de Catalunya del 
congrés ISE (situat entre el Hall 4 i el Hall 5. Num 4A100). Aquest tindrà una capacitat per 30 
estands que es destinaran de la següent forma: 10 espais per startups (mínim 6 mesos de vida i 
màxim 5 anys) i 20 per altres empreses i centres. 
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