
ANEXO II 

PROPOSTA D'IDEA DE NEGOCI 

DADES PERSONALS 

Nom i cognoms  DNI: 

Adreça postal: 

CP: Població: 

Província:  País: 

Telèfon de contacte: Data de naixement: 

Correu electrònic: Nacionalitat: 

DADES DE LA PROPOSTA 

1. Breu descripció de la idea de negoci (màxim 100 paraules):

2. Grau d'innovació i creativitat de la idea: 1) Descriu breument el problema o necessitat que vols resoldre. 
2) Descriu breument quina solució a aquest problema proposa el teu projecte. Indica si aquesta solució 
suposa la creació de nous productes i servicis i les possibles característiques innovadores i diferenciadores 
del producte o servei que aporten valor afegit i el distingeixen d'altres productes o serveis ja existents 
(màxim 200 paraules):

3. Triple impacte de la idea de negoci i grau d'alineació amb els objectius i metes de desenvolupament
sostenible (ODS 2030): Justifica breument la viabilitat econòmica, social i ambiental del projecte per a
desenvolupar el producte o servei (es tracta de descriure amb claredat les teues capacitats o les del teu



futur equip per a dur a terme el projecte i un plantejament econòmic realista que podria tenir 
el projecte en el futur) (màxim 200 paraules):   

4. Participació en algun programa d'UVemprén : 5 punts per programa, fins a un màxim de 10 punts.
https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/programes-uvempren.html

Declare responsablement que les dades consignades en aquest formulari són certs i em comprometo a aportar els 
justificants que faça falta per a la seua comprovació quan em siguen requerits. La falsedat de les dades declarades o de la 
documentació aportada per a l'acreditació de les circumstàncies determinants dels criteris de valoració comporta 
l'exclusió de la sol·licitud, sense perjudici de l'exigència de les responsabilitats que d'un altre ordre es puguen exigir. 

Lopd: 

Les dades personals subministrades en aquest procediment s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que corresponga 
amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de les ajudes de matrícula, d'acord amb el que  estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades de caràcter personal i la 
seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o oposar-se, així com el dret a la portabilidad de les dades. Les persones interessades 
poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a: lopd@uv.es, quan ho facen des d'adreces oficials de la Universitat 
de València; o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia de document d'identitat i, si fóra necessari, de la documentació acreditativa de la sol·licitud 
dirigida al delegat de Protecció de Dades de la Universitat de València, Edif. Rectorat, av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es 
Per a més informació sobre el tractament, es poden consultar les bases reguladoras dels premis de l'Aula d'Emprenedoria “Food, Health, & Science”.  

Unitat d'Emprenedoria (UVemprén) de la Universitat de València   
Campus de Blasco Ibáñez – Calle Amadeu de Savoia, 4. sota 46010 VALÈNCIA 
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