
 

6) i, com és habitual, ACCIÓ posa a la disposició de les startups catalanes uns estands per a què puguin 

donar a conèixer els seus projectes durant els quatre dies de congrés. 

 

Procediment per sol·licitar un estand en el 4YFN 2022 amb ACCIÓ 

Si vols participar, cal que emplenis el formulari de sol·licitud nviar a través 

del formulari un Power Point en català, castellà o anglès (màxim 10 diapositives i 5 MB de pes) abans del 15 

de novembre de 2021 a les 23.59 h que inclogui: 

• Explicació del producte/servei 
• Model de negoci 
• Pla Estratègic de creixement del negoci 
• Equip 
• Objectius que es volen aconseguir participant al 4YFN. 

 

Què oferim? 

Oferim un durant 2 dies (el 28 i 1 de març ó el 2 i 3 de març) que inclou: estand pre-

fabricats, 2 tamborets, paperera, endolls. Wifi general, electricitat, muntatge i desmuntatge, estand visual 

amb el logotip -  

Start-Up  una part molt petita del cost to . 

 

Beneficiaris 

Podran participar amb un estand Start-ups que aportin tecnologia o innovació disruptiva; amb un model de 

-Up 

haurà de ser necessàriament emprenedors, no pas empreses o institucions, i amb la majora de les 

emprenedors, de business angels, de societats de capital llavor i capital risc i també de programes públics 

 

 

Requisits 

• Haver complert amb la definició anterior dels beneficiaris obligatòria.  
• Empreses de fins a 8 anys de vida. Com a data de constitució de l'empresa es considerarà la data 

d'inscripció al Registre Mercantil o un document anàleg. 
• Empreses que estiguin constituïdes segons alguna de les formes jurídiques següents: societat civil 

privada, societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa. 
• Empreses amb un mínim de 3 persones dedicats de forma complerta al projecte. 
• Startups tecnològiques o digitals, especialment B2B dels àmbits health, fintech, blockchain, realitat 

virtual, la intel·ligència artificial, l'IoT, big data, el mobile i les TIC. 



 

Criteris de valoració: 

• 
 

 
• Equip emprenedor: format, com a mínim, tres persones dedicats a temps complert. Es valorarà el 

nombre de persones implicades, nivell de dedicació, complementarietat de perfils. Pes del criteri: 30% 
 

• ervei 
o aplicació al mercat i les possibilitats de desenvolupament futures. Pes del criteri: 25% 
 

• Arribada al mercat: es valorarà la xifra de facturació del darrer exercici tancat o, si escau, del registrat el 
darrer trimestre o els increments de facturació registrats als darrers mesos des de la presentació de la 
sol·licitud. Pes del criteri: 10% 
 

• 

que tingui un mercat molt identificat. Pes del criteri: 15% 
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