II EDICIÓ DELS PREMIS ALS TREBALLS FINAL DE GRAU (TFG)
RELACIONATS AMB L’EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D’EMPRESES
La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa
conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banco Santander que té per objectiu fomentar el talent
i la cultura emprenedora en la comunitat universitària a través de l’organització de tota una sèrie
d’activitats i accions de sensibilització i suport a l’emprenedoria universitària.
En la línia d’aquest objectiu, per afavorir el desenvolupament de Treballs Final de Grau
relacionats amb l’emprenedoria i la creació d’empreses, i per donar visibilitat i reconeixement a
l’estudiantat amb inquietuds emprenedores que hagi presentat i defensat un TFG en aquest
àmbit, la Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària, amb l’impuls del Vicerectorat
d’Estudiants i Ocupabilitat, convoca la segona edició dels PREMIS ALS TREBALLS FINAL DE GRAU
(TFG) RELACIONATS AMB L’EMPRENEDORIA I LA CREACIÓ D’EMPRESES.

Objecte de la convocatòria:
Premiar i reconèixer els millors Treballs Finals de Grau (TFG) relacionats amb l’emprenedoria i la
creació d’empreses defensats el curs acadèmic 2021/22 per alumnat de qualsevol de les
titulacions oficials de la Universitat de Lleida.

Requisits dels TFG:
Es tindran solament en consideració aquells TFG que estiguin directament relacionats amb
l’emprenedoria i la creació d’empreses en qualsevol dels seus àmbits (elaboració d’un pla
d’empresa, estudis de viabilitat d’un projecte emprenedor, finançament d’start-ups,
competències i habilitats emprenedores, etc.), i defensats per alumnat de qualsevol de les
titulacions oficials de la Universitat de Lleida en el curs acadèmic 2021/22.

Criteris de valoració:
Un jurat format per representants de la Universitat de Lleida i d’entitats del territori avaluarà els
TFG presentats tenint en compte el grau d’adequació del treball amb l’objecte de la convocatòria,
així com l’originalitat i rellevància del treball.

Premis:
S’atorgarà un PRIMER PREMI dotat amb 500 euros al millor TFG i un SEGON PREMI dotat amb 300
euros al segon millor TFG.
Aquests premis són compatibles amb altres premis que hagi pogut rebre prèviament el mateix
TFG.
Els premis concedits estan subjectes als impostos, retencions, taxes, etc. que la llei estableixi en
cada cas.
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Presentació de sol·licituds:
Les sol·licituds de participació es presentaran a través del registre disponible a la Plataforma
Becas-Santander a “Becas Santander Estudios | Premios TFG en emprendimiento i creación de
empresas - UdL”
La documentació adjunta es presentarà a través del Registre Electrònic de la UdL utilitzant un
model específic habilitat a l’efecte que es troba disponible a la web:
http://www.catedraemprenedoria.udl.cat/?q=ca/concursos/premis-tfg
Documentació adjunta a incloure:
-

El Treball Final de Grau en format PDF
Enllaç per descarregar un vídeo de presentació del TFG, en qualsevol format que permeti la
seva visualització, d’una durada no inferior a 5 minuts i no superior als 10 minuts, i de mida
no superior als 200 MB

La Càtedra revisarà les sol·licituds de participació i documentació adjunta rebudes i verificarà que
s’aporta la documentació exigida. Es requerirà a través del correu electrònic indicat a la sol·licitud,
a aquelles sol·licituds incompletes, perquè aportin la documentació necessària.

Terminis:
El termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació adjunta finalitza el dia 14 de
JULIOL de 2022, a les 23.59 hores.

Publicació dels TFG guanyadors:
Un cop valorats els TFG per part del jurat, i durant la primera quinzena del mes de setembre de
2022, es publicaran els guanyadors a l’e-tauler de la Seu electrònica de la UdL , sense perjudici
que, addicionalment, es publiqui en el web www.catedraemprenedoria.udl.cat i es notifiqui de
manera individualitzada a les persones premiades.

Lliurament del premi:
El lliurament del premi es realitzarà en un acte públic que es comunicarà oportunament.

Difusió:
Les dades dels participants, així com el títol i una breu referència al TFG, podran ser publicats
amb la finalitat de difondre’ls a través de la pàgina web de la Càtedra Santander d’Emprenedoria
Universitària o informes, memòries i altres documents corporatius, així com a través dels altres
canals habituals de la Universitat de Lleida.
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Informació sobre la protecció de dades
De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de data 27 d’abril de 2016, de protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades:
- El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates,
en el present procediment d'atorgament d'ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de
contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat;
dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
- El Banco Santander és corresponsable del tractament de dades personals, i tractarà les dades
amb les finalitats i bases jurídiques previstes en la seva política de privacitat
(https://www.santanderx.com/legal/v1/privacy).
- Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present
procediment d'atorgament d'ajuts.
- Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no
esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap
interessat n'hagi interposat recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes
en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les
taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya
(http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
- Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats de la UdL inherents a l'autonomia
universitària, en el marc de l'article 27.10 de la Constitució; en concret, la potestat d'atorgar
beques i ajuts a l'estudi i l'emprenedoria, prevista en l'article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21
de desembre, d'universitats, i de promoure la inserció laboral de l'estudiantat universitari.
- La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en
la Llei.
- Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar la rectificació, supressió o
portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb
la condició de persona candidata en el present procediment d'atorgament d'ajuts, mitjançant
escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat
(https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les bases d’aquesta convocatòria.

Competències
Qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases o incidència que es pugui produir durant
tot el període de vigència d’aquesta convocatòria serà resolt per la UdL.
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