Bases del concurs
Participants
La convocatòria és oberta a tots els joves que pertanyen a grups i entitats juvenils legalment
constituïdes que presten serveis a la joventut de forma estable i que estiguin reconegudes com
a tal en el Cens de la Secretaria General de Joventut:
-

Entitats juvenils, liderades per joves i dirigides a joves.

-

Grups, assemblees o projectes juvenils que formin part d’entitats de segon grau.

El requisit indispensable és que el projecte que es presenti l'encapçalin persones joves i que
siguin elles les que s'apoderin decidint-ne el contingut, el desenvolupament i l'execució del
mateix.

Què entenem per Impacte?
Busquem projectes respectuosos amb el medi ambient, sostenibles i amb impacte social.
Projectes transformadors que generin un canvi social, en les persones, el medi ambient, etc.
En la pàgina web hi ha exemples i propostes.

Premiats i condicions del premi
El premi és en format finançament, amb 1.000€ el PRIMER PREMI i 500€ el SEGON PREMI.
També s’oferirà espai per a treballar i reunir-se i els dos equips guanyadors rebran
assessorament i tutories personalitzades.
El projecte s’haurà de dur a terme en el termini fixat en el calendari i un cop finalitzat, s’haurà
de lliurar una memòria justificativa.

Documents a presentar:
•

Justificació i memòria del projecte,

•

Pla de viabilitat econòmica i tècnica,

•

Calendari d’execució

•

Indicadors per a l’avaluació dels resultats.

•

Pressupost total del projecte i quin és el percentatge que es pensa finançar amb l’import
del premi. També cal especificar amb quines altres fonts de finançament o patrocinadors
es preveu finançar la resta del projecte.

Els grups que formin part d’una entitat de segons grau presentaran les sol•licituds per mitjà de
l'Entitat legalment constituïda.
L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià signarà un contracte amb els responsables dels
projectes guanyadors, en el qual s’establiran els termes de la concessió del premi i de l’execució,
evolució i avaluació del projecte per mitjà d’informes parcials i el final, així com del patrocini.
Tenint en compte les candidatures presentades, l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de
Sarrià pot declarar desert el Premi.
Per a més informació, podeu consultar el nostre portal web, enviar-nos un correu electrònic a
projectes@centredesarria.cat o trucar al 932039772.

Calendari
Presentació projectes

Fins al 15 de desembre 2021

Resolució del jurat

30 desembre 2021

Primer Informe trimestral de l'evolució del
projecte

Fins el 31 de març 2022

Segon Informe trimestral de l'evolució del
projecte

Fins el 31 de maig 2022

Desenvolupament dels projectes

Fins al 15 juny 2022

Memòria final

Fins al 30 juny 2022

Aquest programa es fa en conveni amb l'Ajuntament de Barcelona, Districte de Sarrià Sant

Gervasi, amb el suport del Departament de Joventut de l'Ajuntament de Barcelona i de la
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

