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Premi València Ciutat de la Innovació

PREMI VALÈNCIA CIUTAT
DE LA INNOVACIÓ

¿Com presentar la candidatura?
Aquest formulari completat amb una extensió màxima de 20 fulles i amb una grandària no
superior a 10MB haurà de ser adjuntat a la presentació electrònica de la candidatura en el
procediment electrònic habilitat.
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IN.90?lang=2
Dades generals del projecte d’innovació
Títol (obligatorí)
Acrónim (obligatorí)
Organització que lidera la proposta (obligatori)
Altres persones o organitzacions que formen part
de l’aliança
RESUM (màx. 2000 caràcters inclosos espais) (obligatori)
El resum ha de proporcionar una visió clara de la seua proposta d’innovació en relació amb els
objectius del premi. Ha de ser breu i precís. Ha d’escriure’s com un text independent.

Dades de contacte
Persona de contacte (nom complet i càrrec)
(obligatori)
E-mail (obligatorí)
Telèfon (obligatorí)
País i Localitat (obligatorí)

Premi València Ciutat de la Innovació

PREMI VALÈNCIA CIUTAT
DE LA INNOVACIÓ

CRITERIS D’AVALUACIÓ
IMPACTE EN LA MISSIÓ
 Descriga el caràcter innovador del projecte i com impactarà en la missió València Ciutat
Neutra. (obligatori) (màxim 4.000 caràcters inclosos espais)

INVERSIÓ ADDICIONAL EN LA MISSIÓ
 Descriga els recursos i inversions addicionals que els promotors del projecte d’innovació es
comprometen a aportar a favor de la Missió València Ciutat Neutra complementant els
100.000 € que ofereix l’Ajuntament de València. (obligatori) (màxim 4.000 caràcters inclosos
espais)

IMPLICACIÓ SOCIAL EN LA MISSIÓ
 Descriga com el projecte d’innovació aborda la necessària implicació social (Civic & Social
Engagement) en favor de l’èxit de la missió València Ciutat Neutra. (obligatori)
 Descriga com el projecte d’innovació aborda la mobilització de l’ecosistema i col·laboració
creuada en aliança amb entitats de les 4 hèlices del model d’innovació en favor de l’èxit de
la missió València
 (màxim 4.000 caràcters inclosos espais)

ANNEX
En aquest apartat ANNEX s'ha d'incorporar tota la informació de detall i complementària d'interés
respecte al projecte d'innovació i la candidatura presentada amb l'única limitació que el formulari
de presentació de la candidatura no pot superar el límit de 20 fulles i la grandària de 10MB.
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