Normes de participació al SmartCAT Challenge 2018
SmartCat Challenge és una iniciativa de la Generalitat de Catalunya per a impulsar el
desenvolupament de solucions innovadores que resolguin reptes del país i els seus
habitants a través del foment de l’emprenedoria i la connexió entre el teixit d’innovació
TIC, la ciutadania, les administracions locals i institucions i entitats.
Aquest projecte conté elements de recerca i comunicació de reptes, presentacions
públiques i culmina amb una competició que dona accés a premis.
El projecte es desplega en els àmbits del medi ambient i energia, seguretat, acció social
i comerç i turisme. La participació en els tots els àmbits no és incompatible, podent
presentar la mateixa empresa solucions per diferents àmbits en el cas de considerar-los
adequats a les característiques del reptes proposats.
La competició s’obrirà el mateix dia de la jornada de presentació de reptes, el 25 de juny
de 2018. Les condicions de participació a les competicions són les següents:
1. Elegibilitat. La competició està oberta a tot tipus de solucions als reptes plantejats
sempre que estiguin basades en les TIC, ja siguin apps, solucions d’IoT, Big Data o
altres. Aquestes solucions han de complir:
a. Solucions basades en productes: Seran elegibles aquelles solucions
que resolguin els reptes plantejats a partir d’un producte ja existent però
incorporant canvis i ajustos que configurin una solució innovadora per
reptes plantejats.
b. Solucions estables: Aquestes solucions han de poder ser provades pel
jurat i han de poder ser utilitzades i provades en un projecte pilot.
c. Exclusió de solucions comercials: Queden excloses d’aquest
competició aquelles solucions d’empreses amb trajectòria que estiguin
actualment al mercat traccionant comercialment.
2. Inscripció: Les solucions hauran de completar un formulari de participació en el que
es descriu la solució i al que es poden afegir materials de comunicació com vídeos i
presentacions.
3. El període de presentació de projectes s’iniciarà el 25 de juny i finalitzarà el 14
d’octubre.
4. Selecció de finalistes: D’entre totes les solucions elegibles, un jurat format pels
organitzadors, sponsors i membres de l’ajuntament de Sabadell seleccionaran 10
finalistes que presentaran la seva solució a la gala final d’inicis de novembre.
a. Criteris d’avaluació de les solucions per part del jurat seran els
següents:
 Grau de solució dels reptes plantejats i les necessitats dels usuaris
 Creativitat i originalitat de la idea
 Experiència d’usuari i facilitat d’ús
 Viabilitat tècnica i operativa
 Viabilitat econòmica i financera

5. La Final: L’esdeveniment final tindrà lloc al mes de novembre. Les adreces i dates
es notificaran públicament amb temps suficient.
a. Presentacions: Els deu (10) participants seleccionats com a
s’anunciaran amb temps suficient. Els finalistes hauran de presentar de
manera presencial les seves solucions a l’escenari durant 3 minuts i
respondre les preguntes del jurat.
b. Premis Principals: Una vegada concloses totes les presentacions, el
jurat es retirarà per a deliberar i triar les solucions guanyadores dels tres
premis principals.
c. Els premis seran els següents:




Premi a la millor solució 5.000 €
Segon Premi 3.000 €
Tercer Premi 2.000 €



Possibilitat de fer una prova pilot a la ciutat de Sabadell.

d. Criteris del jurat: Tot i el marge discrecionalitat de que gaudiran com a
experts, els criteris de valoració dels jurats de les finals seran els
següents:







Emprenedoria: valoració especial dels projectes en estadi inicials
mancats de tracció comercial
Grau de solució dels reptes plantejats i les necessitats dels usuaris
Creativitat i originalitat de la idea de solució
‘User experience’ i facilitat d’ús
Viabilitat tècnica i operativa
Viabilitat econòmica i financera

6. El pilot: Més enllà dels premis principals, entre totes les solucions participants, els
representants de la ciutat de Sabadell triaran aquella solució que pel seu encaix amb
els reptes i la seva innovació podrà realitzar un pilot en col·laboració. La solució que
sigui triada per a desenvolupar el pilot serà anunciada en dia de la final.
7. L’empresa de la solució guanyadora del pilot haurà de suportar les despeses
associades al desplegament, execució i desmuntatge, si s’escau, del pilot.

Smartcat Challenge és un projecte de la Generalitat de Catalunya executat per la
Fundació i2Cat, que gestionaran conjuntament les dades personals generades en
aquest projecte. Per a qualsevol dubte referent a les condicions de participació, us
podeu dirigir a smartcatalonia@gencat.cat

