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Prepara un dossier d'un màxim de 5 folis que exposi els mèrits de l’organització proposada
per fer-se mereixedora del premi al que opta i envia la proposta a info@graustic.cat abans
del 3 de novembre de 2022.

Reconeix la capacitat d’una o diverses
persones emprenedores a l’hora de posar en
marxa una iniciativa empresarial innovadora
a Catalunya, bé en el àmbit de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació, o bé que es
basi principalment en l’ús de les TIC.
Iniciatives amb una antiguitat màxima de 3
anys.

1. Els premis s’adrecen tant a candidatures del sector TIC com a les que, tot i pertànyer a un altre sector,
incorporen les TIC de forma significativa en els seus processos interns i externs o en els seus
productes i serveis.
2. Les candidatures poden presentar-se a més d’una categoria.
3. Els mèrits recollits han d’haver succeït entre la Diada de 2021 i de 2022, amb l’excepció del Premi
GrausTIC a les Joves emprenedores i emprenedors, que poden tenir una antiguitat màxima de 3 anys.
4. El jurat determinarà els criteris de valoració de les candidatures, que quedaran reflectits en l'acta de la
concessió dels premis (les decisions del jurat seran inapel·lables).
5. Durant la DIADA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A CATALUNYA de
2022, es comunicaran els guanyadors es lliuraran els premis.
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Reconeix a la dona que durant el darrer
any natural que més ha destacat a
l’hora de potenciar la sostenibilitat en
l’entorn de la seva professió a través de
la innovació, la tecnologia i la
transformació digital.

1. Els premis s’adrecen tant a candidatures del sector TIC com a les que, tot i pertànyer a un altre sector,
incorporen les TIC de forma significativa en els seus processos interns i externs o en els seus
productes i serveis.
2. Les candidatures poden presentar-se a més d’una categoria.
3. Els mèrits recollits han d’haver succeït entre la Diada de 2021 i de 2022, amb l’excepció del Premi
GrausTIC a les Joves emprenedores i emprenedors, que poden tenir una antiguitat màxima de 3 anys.
4. El jurat determinarà els criteris de valoració de les candidatures, que quedaran reflectits en l'acta de la
concessió dels premis (les decisions del jurat seran inapel·lables).
5. Durant la DIADA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A CATALUNYA de
2022, es comunicaran els guanyadors es lliuraran els premis.
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Per l'empresa, organització o institució
que més ha contribuït a l'impuls de la
integració social mitjançant les noves
tecnologies fent accessibles per a tothom
els seus productes, serveis, projectes o
activitats en el darrer any.

1. Els premis s’adrecen tant a candidatures del sector TIC com a les que, tot i pertànyer a un altre sector,
incorporen les TIC de forma significativa en els seus processos interns i externs o en els seus
productes i serveis.
2. Les candidatures poden presentar-se a més d’una categoria.
3. Els mèrits recollits han d’haver succeït entre la Diada de 2021 i de 2022, amb l’excepció del Premi
GrausTIC a les Joves emprenedores i emprenedors, que poden tenir una antiguitat màxima de 3 anys.
4. El jurat determinarà els criteris de valoració de les candidatures, que quedaran reflectits en l'acta de la
concessió dels premis (les decisions del jurat seran inapel·lables).
5. Durant la DIADA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A CATALUNYA de
2022, es comunicaran els guanyadors es lliuraran els premis.
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Per l'empresa, organització o institució que
hagi destacat a l’hora d’establir el seu
model de negoci basant-se en productes o
plataformes digitals a través d’una idea
innovadora.
També, per l’empresa ja establerta que
millor hagi alineat la seva estratègia de
negoci amb una transformació innovadora
mitjançant les TIC
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1. Els premis s’adrecen tant a candidatures del sector TIC com a les que, tot i pertànyer a un altre sector,
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3. Els mèrits recollits han d’haver succeït entre la Diada de 2021 i de 2022, amb l’excepció del Premi
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Preparar un dossier d'un màxim de 5 folis que exposi els mèrits de l’organització proposada
per fer-se mereixedora del premi al que opta i envia la proposta a info@graustic.cat abans
del 3 de novembre de 2022.

Per l'empresa, organització o institució
que, més ha aconseguit millorar la
sostenibilitat en la seva entitat
mitjançant la introducció de les TIC. Ja
sigui en els seus productes, serveis,
projectes o activitats com en la pròpia
manera de funcionar i actuar.

1. Els premis s’adrecen tant a candidatures del sector TIC com a les que, tot i pertànyer a un altre sector,
incorporen les TIC de forma significativa en els seus processos interns i externs o en els seus
productes i serveis.
2. Les candidatures poden presentar-se a més d’una categoria.
3. Els mèrits recollits han d’haver succeït entre la Diada de 2021 i de 2022, amb l’excepció del Premi
GrausTIC a les Joves emprenedores i emprenedors, que poden tenir una antiguitat màxima de 3 anys.
4. El jurat determinarà els criteris de valoració de les candidatures, que quedaran reflectits en l'acta de la
concessió dels premis (les decisions del jurat seran inapel·lables).
5. Durant la DIADA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A CATALUNYA de
2022, es comunicaran els guanyadors es lliuraran els premis.

