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Premi València Ciutat de la Innovació

100.000 € al projecte d’innovació que millor impacte en la 
missió València Ciutat Neutra

Convocatòria oberta �ns al 15 de setembre

Aconseguir almenys 3 barris o pobles de València 
climàticament neutres abans de 2030,

per i per a la ciutadania
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Premi València Ciutat de la Innovació

Context
Les ciutats aborden intensos processos de canvi, en un intent per ser més 
resilients i donar una millor resposta als nous reptes i necessitats socials i 
urbanes de les persones que habiten i es relacionen en elles, d’una forma 
més eficient i respectuosa amb el medi ambient, mitjançant el desenvo-
lupament i l’aplicació de models basats en la innovació, en la capacitat 
d’adaptació, la justícia social, la participació i corresponsabilitat de la ciu-
tadania i de la societat en general.

En 2019, L’Ajuntament de València va començar la seua marxa en pro d’una 
investigació i innovació orientada a missions mitjançant la seua iniciativa 
Missions València 2030 sumant-se a l’avantguarda de les ciutats europees 
que orienten els seus esforços, en matèria d’investigació i innovació, cap 
a la consecució de missions que milloren la vida de les persones i l’entorn 
que les envolta i en el qual es relacionen. En eixe context, seguint les direc-
trius europees marcades per Horizon Europe 2021-2027 i sobre la base d’un 
ampli consens social, el Ple de l’Ajuntament de València va aprovar el 28 de 
maig de 2020 amb els vots del govern i una àmplia majoria de l’oposició, 
el marc estratègic Missions València 2030 que ha permés que el vector de 
la innovació passe a formar part intrínseca de l’Estratègia Urbana València 
2030 en els nostres esforços per a atendre els compromisos de l’Agenda 
2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

L’objectiu no és un altre que orientar els esforços d’investigació i innovació 
de tot l’ecosistema per a aconseguir una ciutat més saludable, més soste-
nible, més compartida i més emprenedora i fer-ho a través d’unes missions 
d’innovació que repten al talent i al coneixement de la nostra societat.
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Missions València 2030 va ser reconeguda al setembre de 2020 per la Co-
missió Europea com una de les sis millors iniciatives d’innovació a les ciutats 
europees dins de la seua competició anual Capital Europea de la Innovació 
2020 (iCapitalAwards 2020) i premiat amb 100.000 €. 

L’Ajuntament de València desitja ara destinar eixe reconeixement expressa-
ment a l’impuls de la innovació orientada a la millora de la vida de les perso-
nes mitjançant aquest Premi València Ciutat de la Innovació al millor projec-
te d’innovació orientat a la Missió València Ciutat Neutra i com a agraïment 
a la Comissió Europea per posar en valor la innovació que es fa a València.
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Misión València Ciutat  Neutra
L’Ajuntament de València, seguint els compromisos del seu model de gover-
nança per a la innovació a la ciutat orientada a missions que milloren la vida 
de les persones i dins del marc general de l’Estratègia Urbana de València 
2030, va aprovar la primera missió d’innovació de València en el Ple de març 
de 2021. Aquesta gran fita va rebre, una vegada més, un ampli consens de 
govern i d’oposició i es va formular en els següents termes:

Aconseguir almenys 3 barris o pobles de 
València climàticament neutres abans de 

2030 per a i per la ciutadania.
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Crida internacional a la   
Innovació: Premi València   
Ciutat de la Innovació
  Premi València Ciutat de la Innovació     
   al millor projecte d’I+D+i

DESCRIPCIÓ DEL PREMI

Es premiarà amb 100.000 €, procedents del premi Capital Europea de la 
Innovació 2020, al millor projecte d’innovació presentat que demostre el 
major i més ampli impacte en la Missió València Ciutat Neutra: Aconseguir 
almenys 3 barris o pobles climàticament neutres abans de 2030, per i per a 
la ciutadania.

LA INNOVACIÓ ÉS UN VIATGE COL·LECTIU, MÉS QUE UNA DESTINACIÓ   
INDIVIDUAL

La nostra manera de fer innovació segueix el model de la quàdruple hèlice o 
model d’innovació de les quatre hèlices que fomenta la creativitat, la parti-
cipació i el treball en col·laboració de tot l’ecosistema innovador a la ciutat 
procedent del sector privat, de les administracions públiques i les seues 
entitats instrumentals, de les Universitats i els seus centres d’investigació 
i instituts tecnològics associats, de la societat civil i els mitjans de comu-
nicació.
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Aquest premi és una crida a l’acció i al treball col·laboratiu a tot l’ecosistema 
d’innovació valencià, nacional i europeu a la recerca del millor projecte 
d’innovació demostrador de la transició sistèmica necessària per a l’èxit de 
la Missió València Ciutat Neutra.

INNOVACIONS DE BAIX CAP AMUNT I CREUANT DISCIPLINES

Es busca premiar al millor projecte d’innovació que encreue i combine dis-
ciplines procedents de qualsevol àmbit, sector, activitat, font de coneixe-
ment, tecnologia o hèlices de l’ecosistema d’innovació i que evidencie un 
major i més ampli impacte en la Missió València Ciutat Neutra: Aconseguir 
almenys 3 barris o pobles climàticament neutres abans de 2030 per a i per 
la ciutadania.

Els projectes proposats han de tindre un clar caràcter innovador, aportant 
coneixement i millores substancials enfront d’altres possibles solucions, si 
és que existeixen, i promovent canvis de model i d’hàbits cap a uns altres 
més sostenibles, saludables, productius, eficients i socialment justos.

Tindran preferència aquells projectes d’innovació presentats que hagen 
superat, on processa, la seua fase de prototip inicial i hagen aconseguit 
com a mínim un nivell TRL6 o superior dins de l’estàndard conegut com a 
nivell de maduresa tecnològica (Technological Readiness Level - TRLs). 

Es busquen innovacions capaces d’exercir un paper demostrador a la ciu-
tat de València i que acceleren les transicions necessàries cap a la neutra-
litat climàtica.

TERMINI D’EXECUCIÓ

L’entitat o entitats impulsores de la innovació tindran un termini d’execució 
de 18 mesos a partir de la concessió del premi. 

Es podrà sol·licitar una pròrroga degudament motivada de 6 mesos addi-
cionals per a la seua execució arribant així a un màxim possible de termini 
d’execució de 2 anys.
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REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Les persones o entitats sol·licitants hauran de complir amb els següents 
requisits:

a) Podran sol·licitar aquestes ajudes de manera individual o formant 
aliances entre elles:

 } Les persones físiques (donades d’alta en el Règim Especial 
d’Autònoms de la Seguretat Social, Mútues o similars).

 } Les persones jurídiques que actuen com a empresaris, professio-
nals o entitats sense ànim de lucre.

 } Les Universitats, els instituts tecnològics i els centres d’investigació.
 } Les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de 
les Administracions Públiques.

b) No podran beneficiar-se de les ajudes regulades en aquesta convo-
catòria:

 } Les administracions públiques, encara que podran participar com a 
entitat tutora, col·laboradora o com a aliança de les persones físi-
ques o jurídiques que es presenten.

 } Les entitats sense personalitat jurídica (Comunitat de béns, socie-
tats civils o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni 
separat).

c) Cada persona, entitat o aliança que concórrega a aquesta convoca-
tòria, podrà presentar tants projectes d’innovació diferents com esti-
me oportuns.

d) Els requisits hauran de complir-se a la data final de presentació 
d’instàncies.
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Avaluació de les candidatures

PROCÉS D’AVALUACIÓ

FASE DE VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERISID MÀX.

Es valorarà la innovació proposada i com aquesta impacta 
positivament en l'èxit de la descarbonització de barris o 
pobles de València.
Es valorarà el caràcter innovador del projecte i el se u 
impacte en les transformacions sistèmiques que requereix 
l'èxit de la missió València Ciutat Neutra.

Impacte potencial sobre la Missió València Ciutat Neutra.1.A

Es valorarà la inversió pròpia que la persona, entitat o 
aliança proponent de la innovació aportarà al projecte 
d'innovació a València i que complementarà els 100.000 € 
del premi.
Es valoraran també els efectes en termes d'ocupació de 
qualitat i inclusiu durant i posteriorment al desenvolupa-
ment de la innovació.

Inversió addicional i impacte potencial en ocupació.1.B

Es valorarà la capacitat demostrada de mobilització i 
col·laboració creuada amb entitats de les 4 hèlices del 
model d'innovació i especialment la implicació ciutadana i 
social que el projecte d'innovació proposa.

Implicació social i mobilització de l'ecosistema.1.C

FASE DE DEFENSA DE LA INNOVACIÓID MÀX.

Es valorarà la qualitat de l'exposició del Pitch i la síntesi 
de la innovació proposada i els seus impactes en la Missió 
València Ciutat Neutra.

Elevator Pitch i defensa de candidatura davant el jurat.2.A

Es valorarà la capacitat i claredat en les respostes i les 
evidències associades a qüestions plantejades pel Jurat 
de la defensa.

Capacitat de resposta i evidències davant el jurat.2.B

30
punts

20
punts

20
punts

20
punts

10
punts
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Calendari05

FITESID

En la celebració del dia mundial de la creativitat i la innovació el 21 d'abril de 2021, celebrem l'esde-
veniment nacional d'Agenda Urbana i Missions d'Innovació. El regidor d'Innovació i Gestió del 
Coneixement de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, anunciava que els 100.000 € de premi 
rebuts per València es destinarien a una convocatòria internacional a projecte d'innovació sobre la 
missió climàtica.
El 9 de juny de 2021, durant la celebració de l'esdeveniment nacional de comunicació de la primera 
missió aprovada per la ciutat de València, el Regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, 
Alejandro Ramón, anunciava el disseny i els detalls del Premi València Ciutat de la innovació.

Comunicació del Premi Valènci Ciutat de la InnovacióH1

S'obrirà procés de presentació de candidatures a través de la Web de Missions València 2030 
(www.missionsvalencia.eu) de Las Naves (o la web de Missions) durant 2 mesos i mitjançant 
formularis i plantilles dissenyades a la convocatòria.

Aquest procés s'acompanyarà de la comunicació social necessària perquè en prengueu coneixe-
ment. 

Presentació de candidatures.H2

D'abril a juny 2021

De l’1 de juliol al 15 de setembre de 2021

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

20
22

20
23

20
21

Comunicació del Premi 
València Ciutat de la 
Innovación
Presentació de 
candidatures

Avaluació tècnica
Defensa de candidatures
Anunci del projecte 
guanyador

Desenvolupament del 
projecte d'innovació

Formalització del conveni i 
pagament del premi
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FITESID

Les candidatures procediran a la seua defensa davant un jurat compost per:
La persona que ostenta la Coordinació de l'Estratègia Urbana i Agenda Sostenible de l'Ajunta-
ment de València. 
La persona que ostenta la coordinació de l'àrea d'ecologia urbana de l'Ajuntament de València.
Regidor delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic o persona en qui delegue.
Regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement o persona en qui delegue.
2 persones procedents de l'Acadèmia.
2 persones procedents del sector privat.
2 persones procedents de la societat civil.
1 persona procedent dels mitjans de comunicació.

Defensa de candidatures.H4

Les candidatures s'avaluaran per una Comissió Tècnica de Valoració composta per:
Quatre persones expertes en matèria d'innovació designades per decret del regidor delegat 
d'Innovació i Gestió del Coneixement.
Quatre persones expertes en matèria d'energies renovables i canvi climàtic designades per 
decret del regidor delegat d'energies Renovables i Canvi Climàtic.

Només passaran a la següent fase de defensa de candidatures aquells projectes d'innovació 
que superen una valoració de 50 punts sobre els 70 possibles en aquesta fase.

Avaluació tècnica de candidatures.H3

Del 15 setembre al 30 octubre de 2021

Primera quinzena de novembre de 2021

Anunci del projecte d'innovació guanyador.H5

Segona quinzena de novembre de 2021

Formalització del conveni i pagament del premi.H6

Desembre 2021

Desenvolupament del projecte d'innovació.H7

2022 a 2023
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Pautes per al formulari de 
presentació

COM PRESENTAR LA CANDIDATURA?

Envie’ns les dades que et sol·licitem a continuació en un document PDF al 
mail auxinnovacion@valencia.es:

DADES GENERALS DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ

 } Títol (obligatori)
 } Acrònim (obligatori)
 } 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 (obligatori)
 } Telèfon (obligatori)
 } País i Localitat (obligatori)

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per a cada criteri es destina com a màxim 4.000 caràcters inclosos espais. 

IMPACTE EN LA MISSIÓ 

 } Descriga el caràcter innovador del projecte i com impactarà en la 
missió València Ciutat Neutra. (obligatori)
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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)

IMPLICACIÓ SOCIAL EN LA MISSIÓ

 } Descriga com el projecte d’innovació aborda la necessària implica-
ció 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 
Ciutat Neutra. (obligatori)

ANNEX

 } Els documents de suport del projecte d’innovació es poden propor-
cionar com a annex dins del límit de 15 pàgines.
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