
 

   
 

Pàgina 1 

Sol·licitud per disposar d’un estand en el 4YFN 2019 
 
1. Omplir el formulari de sol·licitud d’estand abans del 28 de setembre a les 23.59 h. 

 
2. Enviar la següent documentació, abans del 28 de setembre a les 23.59 h a: 

4yfn2019.accio@gencat.cat  
 PowerPoint (català, castellà o anglès, màxim 10 diapositives i 5 MB de pes) amb una presentació 

corporativa de l'empresa que inclogui:  
o Explicació del producte/servei. 
o Model de negoci. 
o Pla Estratègic de creixement del negoci “Mobile”. 
o Equip. 
o Objectius que es volen aconseguir participant al 4YFN. 

 
3. Beneficiaris i requisits 
Podran participar a l’estand de Catalonia del 4YFN de l’edició 2019 startups que aportin tecnologia o 
innovació disruptiva; amb un model de negoci escalable i repetible a entorns globals; i orientada al 
creixement ràpid. L’equip fundador de la startup haurà de ser necessàriament emprenedors, no pas 
empreses o institucions, i amb la majora de les participacions de l’empresa; i el seu finançament haurà 
estat a través d’aportacions dels propis emprenedors, de business angels, de societats de capital llavor i 

capital risc i també de programes públics que promouen aquests tipus d’empreses emergents.  

Els requisits a complir per participar en l’estand Catalonia del 4YFN són: 

 Haver complert amb tots els anteriors requisits obligatoris. 

 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, si s'escau, al Registre de cooperatives de Catalunya;  o un 

document anàleg en el cas de societats civils privades. 

 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 2 persones (socis i/o treballadors) dedicats de forma complerta al 
projecte. 

 

4. Criteris de valoració 

a) Potencial de l’empresa: es valorarà el nombre clients actuals, el nombre de clients potencials, 

disposar d’un pla de creixement definit. Pes del criteri: 20% 

b) Equip emprenedor: format, com a mínim, per dos persones (socis o no) 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: 30% 

c) Model de negoci innovador. Es valorarà el nivell d’innovació, la novetat i l’originalitat del producte, 
servei o aplicació al mercat i les possibilitats de desenvolupament futures. Es valorarà també els 

processos interns i externs de l’organització. Pes del criteri: 25% 

d) Arribada al mercat: es valorarà la xifra de facturació del darrer exercici tancat o, si escau, del 
registrat a finals del segon trimestre 2017 i els increments de facturació registrats als darrers cinc 

mesos des de la presentació de la sol·licitud. Pes del criteri: 10% 

e) Internacionalització: es valorarà l’escalabilitat internacional de l’empresa, el fet que ja estigui 
exportant i que tingui un mercat de destí molt identificat i amb la voluntat imminent de fer-ho. Pes del 
criteri: 15% 
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