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S’obre la convocatòria als premis del programa
YUZZ d’emprenedoria
Escoltar

L’impulsen el Banc de Santander i l’Ajuntament de Sant Cugat, entre d’altres

The Green Fish Farm // Imatge cedida

Una de les seus del programa YUZZ per a joves emprenedors, impulsat pel Centro Internacional
Santander Emprendimiento (CISE) està a la nostra ciutat, que celebra la quarta edició del programa
d’emprenedoria enguany, a Catalunya n’hi ha set més. Les inscripcions estan adreçades a gent jove
de 18 a 31 anys que volen desenvolupar projectes empresarials amb base tecnològica. La
convocatòria romandrà oberta fins el proper dia 23 d’abril i la informació es pot trobar en aquest
enllaç.
Els participants tenen dret a rebre formació i assessorament
durant 7 mesos, des del mes de maig fins el novembre, i
se’ls cedeix un espai al Sant Cugat Trade Center perquè
Un dels projectes guanyadors a Sant Cugat
puguin preparar el seu projecte. Aquest centre seleccionarà
un màxim de 20 projectes perquè puguin participar. Tots els participants YUZZ d’arreu de l’Estat
opten a tres premis econòmics que sumen en total 60.000 euros i que s’han de destinar a posar en
marxa el projecte empresarial.
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En el cas de Sant Cugat, el millor projecte YUZZ guanyarà un viatge a Silicon Valley, on hi ha el
bressol de la innovació tecnològica mundial i tindrà una estada gratuïta d’un any a Esadecreapolisper
poder desenvolupar el projecte. El finalista de YUZZ de Sant Cugat guanyarà una estada al Sant Cugat
Trade Center d’un any i, el tercer classificat, també, encara que hores d’ara no se sap en quin centre
d’emprenedoria serà. A la darrera edició, els guanyadors de Sant Cugat van ser en Daniel Roig amb
el projecte Phobious i Jordi Carreras i Martí Casorran amb The Green Fish Farm.
Aquest programa ha ajudat, des de la seva creació, a constituir 400 empreses tecnològiques i només
en la darrera edició, van participar‐hi 600 joves arreu de l’Estat. El CISE hi participa aquest any per
primera vegada, comptant amb el suport del Banco de Santander.
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