
	  

CONCURS	  "DESTACA"	  JOVES	  INVESTIGADORS	  

BASES	  

La	  Càtedra	  d'Innovació	  Ceràmica	  'Ciutat	  de	  Vila-‐real'	  de	  la	  Universitat	  Jaume	  I	  de	  Castelló	  posa	  
en	  marxa	  un	  nou	  concurs	  anomenat:	  Destaca	  Joves	  Investigadors.	  

	  
1. Finalitat	  del	  concurs	  

Aquest	  concurs	  està	  organitzat	  per	  la	  Càtedra	  d'Innovació	  Ceràmica	  'Ciutat	  de	  Vila-‐real'	  
amb	  la	  col·∙laboració	  de	  l'Escola	  de	  Doctorat	  i	  de	  l'Escola	  	  Superior	  de	  Tecnologia	  i	  Ciències	  
Experimentals	  de	  la	  Universitat	  Jaume	  I.	  

	  
2. Convocatòria	  

Aquesta	  iniciativa	  pretèn	  contribuir	  a	  fomentar	  l'esperit	  emprenedor,	  la	  cultura	  de	  la	  
innovació	  i	  de	  la	  transferència	  a	  la	  indústria	  entre	  els	  estudiants	  de	  la	  Universitat	  Jaume	  I	  
de	  Castelló.	  

	  
3. Participants	  

Poden	  participar	  en	  aquest	  concurs	  les	  persones	  que	  estiguen	  matriculades	  en	  un	  
programa	  de	  doctorat	  o	  en	  un	  màster,	  en	  el	  moment	  d'efectuar	  l'acceptació	  en	  la	  
convocatòria.	  Els	  projectes	  deuen	  incorporar	  algún	  element	  tecnològic	  i/o	  innovador,	  i	  els	  
equips	  deuen	  estar	  formats	  com	  a	  mínim	  per	  un	  estudiant	  o	  titulats	  recents	  (<2	  anys).	  

	  
4. Sol·∙licituds	  i	  termini	  de	  presentació	  

4.1. L'inscripció	  s'ha	  de	  formalitzar	  mitjançant	  la	  pàgina	  web	  oficial	  de	  la	  Fira	  Destaca:	  
www.firadestaca.es.	  Entrant	  en	  l'apartat	  dedicat	  al	  concurs.	  La	  mera	  inscripció	  
comporta	  l'acceptació	  de	  les	  presents	  bases.	  

4.2. El	  termini	  de	  presentació	  de	  sol·∙licituds	  començarà	  l'endemà	  de	  la	  publicació	  d'aquesta	  
convocatòria	  i	  finalitzarà	  a	  les	  23:59	  hores	  del	  dia	  21	  de	  novembre	  de	  2016.	  

4.3. En	  tot	  cas,	  les	  sol·∙licituds	  es	  poden	  presentar	  en	  els	  registres	  i	  oficines	  referits	  a	  
l'article	  38.4	  de	  la	  Llei	  30/1992,	  de	  26	  de	  novembre,	  de	  règim	  jurídic	  de	  les	  
administracions	  públiques	  i	  del	  procediment	  adminsitratiu	  comú.	  

4.4. S'acceptaran	  un	  màxim	  de	  16	  concursants,	  per	  rigoròs	  ordre	  d'inscripció.	  
	  
5. Requisits	  i	  exposició	  

4.1. Pot	  presentar-‐se	  un	  màxim	  d'una	  proposta	  per	  persona.	  
4.2. Les	  propostes	  han	  de	  ser	  inèdites	  i	  pròpies.	  
4.3. Per	  a	  participar	  s'ha	  de	  facilitar	  les	  següents	  dades:	  nom	  i	  cognoms,	  títoldel	  projecte,	  

resum	  d'unes	  10	  línies	  aproximadament	  (màxim	  500	  paraules)	  i	  dades	  de	  contacte	  
com	  correu	  electrònic	  i	  telèfon.	  

4.4. Durant	  els	  dies	  23	  i	  24	  de	  novembre	  de	  2016	  s'exposarà	  els	  treballs	  al	  jurat	  i	  públic	  
lliure	  amb	  un	  temps	  màxim	  de	  10	  minuts	  per	  expsosició	  en	  el	  marc	  de	  la	  Fira	  Destaca,	  
dins	  de	  la	  programa	  oficial	  de	  la	  sala	  'Innovative	  Showroom'.	  Es	  pot	  consultar	  la	  
programació	  a	  la	  pàgina	  web	  www.feriadestaca.es.	  

4.5. El	  participants	  podran	  utilitzar	  sistemes	  informàtics	  i	  audiovisuals	  per	  a	  presentar	  el	  
treball,	  l'orgnització	  contarà	  amb	  un	  ordinador	  portàtil,	  projector	  i	  pantalla	  per	  a	  
l'efecte.	  



	  

4.6. Les	  persones	  que	  es	  presenten	  al	  concurs	  es	  responsabilitzen	  del	  fet	  que	  no	  hi	  ha	  drets	  
a	  tercers	  per	  l'ús	  de	  materials,	  ni	  cap	  reclamació	  per	  drets	  d'imatge	  de	  les	  persones	  
que	  hi	  apareixen	  i	  eximeixen	  a	  l'organització	  de	  qualsevol	  tipus	  de	  responsabilitat.	  

	  
6. Composició	  de	  la	  comissió	  

6.1. La	  comissió	  de	  valoració	  estarà	  formada	  per	  cinc	  persones:	  
	  

• Presidència:	  el	  vicerector	  d'Investigació	  i	  Docotrat	  
• Secretaria:	  el	  director	  de	  l'Oficina	  de	  Cooperació	  en	  Investigació	  i	  

Desenvolupament	  Tecnològic	  
• Vocals:	  

o la	  directora	  de	  RUVID	  
o el	  director	  acadèmic	  d'Espaitec	  
o el	  director	  de	  l'Escola	  Superior	  de	  Tecnologia	  i	  Ciències	  Experimentals	  
o el	  director	  del	  Institut	  Universitari	  de	  Tecnologia	  Ceràmica	  

	  
	  

7. Premi	  i	  procediment	  de	  valoració	  de	  les	  obres	  presentades	  

7.1. Totes	  les	  obres	  presentades	  opten	  a	  un	  d'aquests	  premis:	  
	  

• Primer	  premi:	  1.500	  €	  
• Segon	  premi:	  1.000	  €	  
• Tercer	  premi:	  500	  €	  

	  
7.2. Els	  premis	  estaran	  subjectes	  a	  la	  retenció	  fiscal	  que	  pertoque.	  
	  
7.3. Aquest	  premi	  pot	  quedar	  desert	  si	  l'òrgan	  resolutori	  així	  ho	  decideix.	  
	  
7.4. La	  comissió	  ha	  de	  triar,	  segons	  el	  seu	  criteri,	  les	  millors	  obres	  entre	  totes	  les	  

presentades	  d'acord	  amb	  els	  següents	  criteris:	  
	  

• Potencial	  del	  projecte	  per	  a	  la	  seua	  transferència	  a	  la	  indústria.	  
• Originalitat	  i	  grau	  d'innovació	  en	  el	  projecte.	  
• Coneixement	  de	  l'ambit	  de	  treball	  del	  projecte	  i	  adequació	  a	  les	  necessitats	  i	  

demandes	  del	  mateix	  per	  a	  la	  indústria	  o	  el	  mercat.	  
• Nivell	  de	  claredat	  i	  empatia	  en	  la	  presentació.	  

	  
	  
8. Lliurament	  dels	  premis	  

Els	  premis	  es	  lliuraran	  el	  dia	  25	  de	  novembre	  de	  2016	  a	  les	  17:30h	  en	  el	  saló	  principal	  de	  
conferències	  de	  la	  Fira	  Destaca	  2016,	  en	  el	  context	  de	  la	  seua	  cloenda.	  

	  


