The Collider OnCampus LLP
Bases de participació en la Convocatòria de captació de projectes per a l’edició
The Collider OnCampus LLP 2020

1.

ENTITAT ORGANITZADORA

The Collider OnCampus LLP (d’ara endavant, el «programa» o «OnCampus») és un
programa impulsat per la Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation (d’ara
endavant, «MWCapital») amb domicili a Barcelona (08018), carrer Roc Boronat, 117,
3a planta i amb CIF núm. G-65760431.
Sense perjudici de l’anterior, MWCapital ha delegat la gestió integral del programa a la
seva entitat filial, la societat Barcelona Mobile Ventures, S.L. (d’ara endavant,
«mVenturesBcn»), amb domicili a Barcelona (08039), pl. Pau Vila, 1, planta 2C, edifici
Palau de Mar.
En conseqüència, mVenturesBcn serà l’entitat organitzadora d’aquesta convocatòria a
tots els efectes.

2.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

En el marc de la col·laboració entre el Departament d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya i MWCapital i mVenturesBcn, es promou el programa
OnCampus, amb l’objectiu d’oferir una formació en emprenedoria mitjançant la
metodologia Lean Launchpad (LLP) a estudiants de màster i investigadors adherits a
entitats de recerca, incloent-hi les universitats, centres de recerca i centres tecnològics
de l’àmbit territorial català. Concretament, l’objecte consisteix en captar i seleccionar
equips emprenedors que disposin de projectes tecnològics, per validar-los amb la
industria a través de la metodologia LLP.
Mitjançant el programa OnCampus, es vol connectar el talent tecnològic i els projectes
innovadors amb la industria de territori català per generar potencials col·laboracions a
la vegada que es pretén fomentar la cultura emprenedora dels membres de les entitats
de recerca participants.
3.

PARTICIPANTS EN LA CONVOCATÒRIA

Poden optar a participar en la present convocatòria aquelles persones majors d’edat
vinculades a entitats universitàries i de recerca que reuneixin les següents condicions:
1. Formar un equip promotor d’entre 1 i 4 persones on els membres siguin
estudiants de màster, MBA, doctorant, PhD, PostDoc o investigadors vinculats a
un grup de recerca d’universitats o centres de recerca o tecnològics del territori
català. També s’acceptaran estudiants universitaris de grau que estiguin
vinculats a un grup de recerca;
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2. Disposar d’un projecte innovador en fase inicial amb un nivell de maduresa
“Technology Readiness Level 1-3" (fase idea/concepte) de qualsevol àmbit
tecnològic;
3. Si s’escau, disposar d’autorització expressa per poder participar en aquesta
convocatòria, tant per part del responsable del grup de recerca com de l’òrgan
pertinent dins la institució de recerca (p.e. unitat d’innovació i transferència,
direcció de la institució, patronat, etc. );
4. Comprometre’s a participar de forma activa en les diferents sessions i activitats
del programa OnCampus 2020 en alguna de les 4 localitzacions on es durà a
terme el programa.
Tot equip promotor que participi en aquesta convocatòria nomenarà un (1) representant,
que serà l’encarregat de formalitzar el corresponent registre.

4.

FORMAT I ACTIVITATS DEL PROGRAMA ONCAMPUS 2020

Els projectes seleccionats en el marc de la convocatòria OnCampus participaran en la
propera edició del programa, la qual es desenvoluparà en format virtual (amb la
possibilitat que alguna activitat o sessió sigui presencial) gestionat des de quatre (4)
localitzacions universitàries diferents del territori català:
•
•
•
•

Barcelona – Universitat Autònoma de Barcelona
Girona – Universitat de Girona
Lleida – Universitat de Lleida
Tarragona – Universitat Rovira i Virgili

Cada equip participant als diferents programes OnCampus té com objectiu validar el seu
projecte tecnològic a través de les metodologies “Agile” i de “Customer
Discovery/Development” impulsada per “Lean Launchpad” per tal de identificar una
proposta de valor i un model de negoci escalable i plasmar els resultats de manera
iterativa a través de l’eina del “Business Model Canvas”. Els programes LLP segueixen
una estructura iterativa incremental que es repeteix durant 7 setmanes i que finalitza
amb un Demoday. Un setmana LLP inclou:
•

Classes invertides anomenades “Flipped Classrooms” dirigides per un
instructor principal que dinamitza les activitats i on els participants presenten els
seus projectes davant d’altres equips per tal de mostrar els avanços setmanals i
recavar feedback. Durant aquestes sessions, l’instructor realitza preguntes
“incòmodes” als equips per generar debat amb el públic i treure el màxim
rendiment a la validació d’hipòtesis que han fet els equips. Cada equip que
presenta utilitza el Business Model Canvas com eina de suport gràfic estàndard
per mostrar les evolucions i hipòtesis validades en base a les entrevistes amb
agents de la indústria (durant la primera setmana es donarà unes classes
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•

•

•

•

formatives sobre com afrontar les entrevistes amb èxit). Duració aproximada: 23 hores setmanals.
“Lean Launchpad Online Lectures” són classes enregistrades online on
s’explica tota la teoria de la metodologia LLP explicada pel propi creador Steve
Blank. Aquestes classes es poden seguir de manera online i gratuïta pels
participants i els hi permet anar adquirint coneixements teòrics al seu ritme per
després posar-los a prova durant les “Flipped Classrooms” i les entrevistes.
Entrevistes amb agents rellevants de la indústria: cada equip de cada
projecte participant té la missió setmanal de realitzar tantes entrevistes com sigui
possible de manera desatesa, és a dir, sense o amb un mínim suport del
programa, amb l’objectiu de posar als equips a prova davant del “món real”. Es
recomana que cada equip realitzi al voltant de 10-15 entrevistes setmanals per
tal d’aconseguir el màxim de validacions de les hipòtesis des de diferents punts
de vista. Durant la primera setmana els equips fixen unes hipòtesis inicials que
han de ser validades o invalidades i on se’n van agregant de noves en base als
resultats i les diferents iteracions.
Sessions amb la indústria: durant l’execució dels programes LLP diferents
agents rellevants de l’àmbit empresarial es prestaran a participar en sessions de
networking o de presentació de reptes per tal d’inspirar als participants i, a la
vegada, generar contactes informals per validar hipòtesis. Duració aproximada:
1 hora setmanal.
Sessions amb mentors: els diferents equips disposaran d’un mentor que els
ajudi a orientar les hipòtesis i els doni suport durant tot el procés emprenedor a
través de sessions periòdiques de seguiment. Els perfils dels mentors solen ser
persones relacionades amb el món de l’emprenedoria i molt vinculades a l’àmbit
empresarial. Duració: 1-2 hores setmanals.

El programa OnCampus, de 7 setmanes de duració, començarà de manera temptativa
la setmana del 26 d’octubre de 2020 i finalitzarà la setmana de l’11 de desembre de
2020 amb un Demoday on es presentaran en públic els projectes. Les dates a què es
refereix aquesta clàusula estan subjectes a modificació segons el criteri de l’entitat
organitzadora o per raons sanitàries sobrevingudes.

5. BENEFICIS VINCULATS ALS PROJECTES SELECCIONATS
Mitjançant aquesta convocatòria se seleccionaran fins a un màxim de vuit (8) projectes
tecnològics per cadascuna de les quatre (4) zones representats (Barcelona, Tarragona,
Lleida i Girona) per equips de 1 a 4 persones vinculades a entitats de recerca del territori
català. Per tant, en total hi podran participar fins a un màxim de 32 equips.
Els projectes que resultin seleccionats participaran en l’edició OnCampus LLP 2020 on
podràn gaudir de les següents activitats formatives i serveis de manera gratuïta:
•

Curs formatiu en metodologia Lean Launchpad (LLP) per aprendre a validar un
projecte tecnològic de manera experiencial en base al feedback del mercat
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•
•
•
•
•
•
•

Certificat d’aprofitament de la formació en metodologia Lean Launchpad (LLP) si
l’assistència és superior al 80%.
Acompanyament emprenedor d’un mentor (fins a 12 hores)
Accés a sessions inspiracionals amb agents rellevants de la industria per
conèixer els reptes i tendències de la industria
Accés a organitzacions de l’àmbit industrial a través de la xarxa The Collider Mobile World Capital
Accés a presentar el projecte davant d’experts de l’àmbit industrial, inversor,
emprenedor i acadèmic
Formar part com a membre de la xarxa The Collider LLP Community on hi ha
més de 160 professionals
Suport del personal del programa

Un cop finalitzada la participació en el programa, els projectes participants publicaran
els seus resultats en un Portal d’Innovació que permetrà donar publicitat al treball de
validació fet i facilitar el contacte amb agents de l’entorn industrial i del ecosistema
inversor.
6.

COMPROMÍS DELS PARTICIPANTS

A causa de la gran responsabilitat que suposa la transferència d'actius tecnològics i de
coneixement cap a la indústria, així com la quantitat significativa de recursos públics i
privats que es destinen al programa, cal un compromís mínim d'esforç, motivació per
emprendre i capacitat d’involucrar-s’hi per part dels participants.
El programa és conscient que la majoria dels participants tenen disponibilitat limitada a
causa de la seva activitat estudiantil o científica, però per extreure el rendiment màxim
del programa cal la presència de, com a mínim, un (1) participant que representi a
l’equip durant les activitats i sessions que es desenvolupin.
També cal recordar que, durant l'execució del programa, es realitzen nombroses
sessions on es mobilitzen una gran quantitat de recursos humans (per exemple,
mentors, experts de la indústria, emprenedors d'èxit, executius de corporacions,
inversors...) que cedeixen el seu temps per aportar el seu coneixement expert i donar
suport als projectes científics. Per aquest motiu, es prega als participants l’aprofitament
màxim d'aquestes sessions.
Si es detectés que, de manera reiterada, s'estiguessin incomplint els compromisos
adquirits en aquesta clàusula, afectant a l'evolució del projecte i de la resta de l'equip, la
direcció del programa es reservarà el dret de prendre totes les mesures necessàries per
al restabliment de la situació, incloent-hi l'expulsió de participants o equips del programa.

7.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
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Els equips, a través del seu representant, hauran de presentar la sol·licitud de
participació a través dels formularis de registre que hi ha a la pàgina web oficial del
programa https://thecollider.tech/oncampus-cat2020/
La data límit per presentar les sol·licituds de participació és el dia 12 d’octubre de 2020
a les 23.59 h CET.
No s’acceptarà cap sol·licitud de participació fora de termini. L’organització es reserva
el dret d’ampliar el termini anterior, si ho creu necessari. En aquest cas, comunicarà
l’ampliació del termini a través dels canals de comunicació que resultin pertinents.

8.

SELECCIÓ I AVALUACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

El procés de selecció i avaluació de les sol·licituds dels projectes científics seguirà les
etapes següents:
•

Etapa 1: Recollida de les sol·licituds
Totes les sol·licituds s’han de presentar a través de la web
https://thecollider.tech/oncampus-cat2020/ mitjançant els formularis i documentació
adients i en el termini establert a l’apartat anterior.
Totes les sol·licituds han d'estar emplenades correctament amb tota la informació
que es requereix en el formulari. No s'admetran ni se sotmetran a avaluació aquelles
sol·licituds incompletes que no incorporin tota la informació requerida.

•

Etapa 2: Avaluació dels projectes científics
Un cop rebudes totes les sol·licituds, un comitè avaluarà cadascun dels projectes i
determinarà quins encaixen amb els criteris definits a continuació:
1. Descripció del projecte tecnològic i la seva aplicació industrial (50%)
2. Motivació per participar al programa (30%)
3. Perfil de l’equip participant (20%)
L'organització del programa es reserva la possibilitat de realitzar entrevistes
telemàtiques o presencials a aquelles candidatures en què calgui obtenir un nivell
més gran de detall sobre la informació aportada, per tal de poder avaluar amb millor
precisió els projectes sobre la base dels criteris descrits.
Sense perjudici d’allò indicat anteriorment, la direcció del programa es reserva el
dret de descartar automàticament una sol·licitud d'aplicació o excloure la participació
d'un projecte, en qualsevol moment del programa, si es constata que la informació
aportada en l'aplicació no correspon amb la realitat del projecte.

•

Etapa 3: Notificació dels projectes seleccionats
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Un cop tancada la fase d'avaluació de cadascuna de les sol·licituds, es comunicaran
per correu electrònic els resultats de la convocatòria a tots els participants, i s'emetrà
una resolució en la qual constarà la llista definitiva dels projectes de recerca que
hagin estat seleccionats com a guanyadors. Aquesta comunicació es farà en
condició de temptativa entre el 12 i 25 d’octubre de 2020.

9.

CONFIDENCIALITAT

mVenturesBcn garanteix la confidencialitat total de la informació que es faciliti en el marc
de la participació en aquesta convocatòria i, en aquest sentit, adoptarà totes les mesures
que siguin necessàries per a l'avaluació de les diferents aplicacions.
No tindran la consideració d'informació confidencial aquelles dades que: (a) siguin de
domini públic o passin a ser de domini públic; (b) puguin ser creades, subministrades,
desenvolupades o obtingudes sense utilitzar la informació confidencial de l'altra part; (c)
s'hagin rebut per part d'un tercer que no estigui subjecte a l'obligació de confidencialitat
entre les parts; i (d) s'hagin de comunicar per imperatiu legal o mandat judicial.
Si mVenturesBcn volgués fer ús de la informació confidencial comunicada en el marc
d’aquesta convocatòria, haurà de sol·licitar l'autorització expressa i per escrit de l'altra
part, i és responsable de les possibles conseqüències per incompliment que poguessin
derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació.
Igualment, mVenturesBcn, com a entitat gestora del programa OnCampus, es reserva
el dret de difondre públicament el contingut d'aquestes bases, el nom i la descripció
bàsica general del projecte i els seus integrants que resultin participants d’aquesta
convocatòria.

10.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades personals que es facilitin en el marc d’aquesta convocatòria seran tractades
per mVenturesBcn a l'empara del que disposa aquesta clàusula.
mVenturesBcn tractarà les dades facilitades a través dels formularis de participació amb
la finalitat de gestionar les sol·licituds d’aquesta convocatòria i enviar informació i
comunicacions, fins i tot per mitjans electrònics i/o telemàtics, sobre les activitats,
projectes i novetats del programa OnCampus que poguessin ser d'interès. La legitimació
per al tractament de les dades és la gestió de les sol·licituds de participació i, per a
l'enviament de les comunicacions, és el consentiment que hi atorguen els participants.
mVenturesBCN només comunicarà aquestes dades quan sigui estrictament necessari i,
en particular, amb aquelles empreses u organitzacions que col·laboren o participen en
el disseny i el desenvolupament de l'edició del programa OnCampus 2020. Així mateix,
mVenturesBcn, com a societat participada íntegrament per MWCapital, podrà comunicar
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les seves dades a MWCapital per a les mateixes finalitats indicades anteriorment. En
qualsevol cas, les dades seran tractades amb un nivell de protecció d'acord a les normes
aplicables sobre protecció de dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.
Un cop finalitzat el procés de selecció dels projectes, mVenturesBcn conservarà les
dades que li hagin facilitat els participants amb la finalitat que mVenturesBcn pugui
complir les seves obligacions legals o reglamentàries durant els terminis de prescripció
que hi siguin aplicables.
En cas que es proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, es
garanteix que aquestes hauran estat informades, amb caràcter previ a la seva inclusió,
del que es contingui en aquesta clàusula.
Els participants podran exercir, en tot moment i en els termes que estableix la legislació
vigent, els drets d'accés, rectificació o supressió de dades, demanar que se’n limiti el
tractament o la seva oposició, així com sol·licitar la portabilitat de les dades. Per fer-ho,
caldrà requerir-ho per escrit a:
Barcelona Mobile Ventures, SL
Pl. Pau Vila, 1, planta 2C, edifici Palau de Mar
Barcelona (08039)
O a l’adreça de correu electrònic dpo@mventuresbcn.com, amb indicació clara del dret
que s’hi vol exercir.
Cal incloure-hi una còpia del document nacional d'identitat o un document d'identificació
similar que acrediti la identitat corresponent. També es podrà presentar una reclamació
davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

11.

DRETS D’IMATGE, LOGOTIPS I MARQUES

La participació en aquesta convocatòria implica que els integrants dels equips que
participin en les diferents sessions del programa autoritzen de manera expressa i
gratuïta a mVenturesBcn perquè pugui reproduir, utilitzar i difondre el seu nom i imatge,
amb l’objectiu de donar-los a conèixer al públic en general i sense que se’n derivi cap
tipus de remuneració a favor seu.
Així mateix, els participants cedeixen a mVenturesBcn els seus drets d'ús de les
imatges, veu, àudios i vídeos, així com els noms i explicacions sobre els projectes, en
qualsevol mitjà de comunicació i sota qualsevol suport o format, amb la finalitat exclusiva
de promoure, difondre i impulsar el programa OnCampus.
Aquesta cessió es fa sense limitació geogràfica ni temporal i amb caràcter gratuït.

12.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
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La participació en aquesta convocatòria a través de l’enviament del formulari web implica
la plena acceptació d’aquestes bases i del codi de conducta adjunt a l’Annex 1.
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ANNEX 1: CODI DE CONDUCTA
Aquest document estableix uns valors i unes normes bàsiques de comportament que
han d’assumir totes les persones que formin part del programa OnCampus 2020.
1. Ajudarem els altres sempre que sigui possible. Tots estem ocupats i volem
centrar-nos en el nostre projecte, però sempre serem respectuosos amb els
altres i provarem d’ajudar-los amb diligència i sinceritat.
2. Valorarem l’ajuda dels altres. Ningú actuarà sol i, com a comunitat de The
Collider OnCampus, treballarem junts per a un únic objectiu: validar projectes de
base tecnològica que generin impacte en la indústria i millorin la vida de les
persones.
3. Serem honestos i transparents. Tots els comentaris que farem, tant en públic
com en privat, seran veraços. No ometrem intencionadament informació
important i rellevant per aprofitar-nos i enganyar els altres. Ens esforçarem a ser
clars i transparents en les nostres comunicacions.
4. Protegirem la informació confidencial. Quan ens informem o tinguem accés a
informació confidencial i/o personal, farem servir totes les mesures per garantirne la protecció. Igualment, respectarem les sol·licituds de privadesa i
confidencialitat.
5. Ens comunicarem entre nosaltres de manera clara. Facilitarem amb la
màxima transparència tota informació que se’ns requereixi sobre els projectes o
que pugui ajudar-nos a millorar dins del programa.
6. Ens permetrem equivocar-nos per continuar aprenent. Tots els comentaris i
crítiques dels professionals als participants seran constructives i tindran com a
única finalitat ajudar a millorar i aprofitar la participació en el programa.
7. No robarem béns o continguts. Fomentarem, respectarem i protegirem el
pensament independent i innovador. No robarem ni ens aprofitarem d’idees
d’altres participants i/o professionals sense el seu consentiment. Així mateix, no
robarem béns d’altres participants i/o professionals del programa.
8. No treballarem sota la influència d’estupefaents. Està prohibit participar en el
programa sota la influència d’estupefaents.
9. No utilitzarem la informació privilegiada. Està prohibit l’ús de la informació
privilegiada a què tinguem accés amb motiu de la nostra participació en el
programa per a benefici personal o de tercers.
10. Respectarem les instal·lacions i els recursos telemàtics. Mantindrem les
instal·lacions i els recursos telemàtics en bon estat i en farem un ús raonable.
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11. Respectarem les normatives i recomanacions, l’accés, el manteniment i la
seguretat. Acceptarem i seguirem totes les recomanacions i obligacions
existents d’accés i seguretat de les instal·lacions.
12. Informarem de les violacions d’aquest codi. Quan presenciem alguna
actuació o comentari que no respongui als valors i les normes de comportament
bàsiques estipulades en aquest codi, ho posarem en coneixement dels
responsables del programa.
13. Estarem compromesos a generar un entorn de treball obert i acollidor. Ens
comprometem a aconseguir que tots els professionals i participants se sentin
acceptats i respectarem la llibertat d’expressar les opinions, inquietuds i
necessitats. Ens comunicarem de manera professional i adient en tot moment.
14. No tolerarem la discriminació il·legal, l’assetjament ni les agressions
verbals o físiques. Estan terminantment prohibides les conductes que
comportin una situació de discriminació il·legal, assetjament o agressions
verbals o físiques.
15. Fomentarem el desenvolupament professional. Les nostres accions i
comportaments aniran dirigits a garantir la felicitat i el creixement professional
dels participants i professionals del programa.
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