
Premi Uniproyecta per a projectes emprenedors d'uni versitaris

02.02.2015  Emprenedors    -   El premi Uniproyecta, que distingeix
projectes empresarials elaborats per universitaris,  arriba a la
setena edició. Hi haurà un premi de 10.000 euros pe r al millor
projecte i un de 5.000 euros per al millor projecte sobre atenció a
persones amb discapacitat. Fins al 12 de març es po drà presentar
candidatures.

Fins al 12 de març roman obert el termini per presentar-se al premi
Uniproyecta, que està dotat amb 10.000 euros per al millor projecte i
amb 5.000 euros per al millor projecte sobre atenció a persones amb
discapacitat. Aquest guardó, que convoquen Universia i la Xarxa
Universitària d'Assumptes Estudiantils (RUNAE), distingeix els millors

projectes d'empresa amb l'objectiu de fomentar l'esperit emprenedor entre els universitaris.

Poden participar estudiants o equips d'estudiants matriculat aquest curs en qualsevol institució que pertanyi a la
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), la UAB entre elles. Poden presentar candidatures
també les persones que hagin obtingut el títol universitari durant els cursos 2012-2013 o 2013-2014.

El premi arriba enguany a la setena edició i consta de dues categories: el Premi Uniproyecta Portal Universia per al
millor projecte emprenedor universitari (de 10.000 euros) i el Premi Uniproyecta Fundación Universia per al millor
projecte orientat a l'atenció de persones amb discapacitat (de 5.000 euros). Els criteris que tindrà en compte el jurat
seran el caràcter innovador del projecte presentat, el seu nivell de desenvolupament, la capacitat de crear ocupació
de qualitat, la rendibilitat i sostenibilitat, el potencial internacional, etc.
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