SELECCIÓ DE 4 PROJECTES DE CUSTÒDIA
PER INCORPORAR MESURES D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC
AL PLA DE GESTIÓ

La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i el Foro de Redes y Entidades de Custodia
del Territorio (FRECT) desenvolupen el projecte Adaptació al Canvi Climàtic en
Projectes de Custòdia del Territori, gràcies al suport de la Fundación
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
L’objectiu global del projecte és fomentar la incorporació de mesures
d’adaptació al canvi climàtic en els projectes de custòdia, tot proporcionant
material informatiu i assessorament tècnic a les entitats de custòdia.
En aquests moments engeguem la segona fase del projecte, en què s’assessorarà
entitats per incorporar mesures d’adaptació al canvi climàtic als seus plans
de gestió, a partir dels continguts generats en la primera fase del projecte i
recollits als primers capítols de la Guia pràctica sobre com planificar els projectes
de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic a les regions especialment vulnerables
d'Espanya (disponible online, en català i castellà, a partir de juny 2018). A part de
l’assessorament tècnic, 4 casos seran seleccionats com a proves pilot i rebran
suport econòmic i tècnic per a redactar un pla de gestió que incorpori
mesures d’adaptació al canvi climàtic. L’experiència d’aquestes 4 proves pilot
serà recollida com a capítol final de la guia pràctica.

QUÈ BUSQUEM?
Volem identificar projectes de custòdia del territori activament interessats en
promoure la seva adaptació al canvi climàtic. Per a la implementació de proves
pilot, es prioritzaran aquells que:
•

actuïn en ambients de major vulnerabilitat al canvi climàtic: ambients
mediterranis, de muntanya i sistemes aquàtics

•

identifiquin correctament les vulnerabilitats del seu projecte de custòdia
davant del canvi climàtic

•

tinguin una projecció a llarg termini i demostrin una certa experiència i
coneixement del terreny

•

permetin obtenir una mostra de projectes geogràficament representativa a
nivell estatal i corresponent a diversos àmbits d’actuació

QUÈ OFERIM?
Els 4 projectes seleccionats com a proves pilot per incorporar mesures
d’adaptació al canvi climàtic als seus plans de gestió rebran:

•

assessorament tècnic continuat, de febrer a abril de 2018. Les entitats
seleccionades seran les responsables de redactar un pla de gestió que
incorpori mesures d’adaptació al canvi climàtic, en base als continguts
generats en la primera fase del projecte i recollits a la Guia pràctica sobre
com planificar els projectes de custòdia per adaptar-se al canvi climàtic a les
regions especialment vulnerables d'Espanya. L’equip tècnic de la XCT
assessorarà a l’entitat en aquesta redacció.

•

suport econòmic de 1200€ (IVA inclòs) per cada projecte seleccionat

•

elaboració de material divulgatiu sobre les 4 proves pilot, que serà
incorporat a la Guia pràctica sobre com planificar els projectes de custòdia
per adaptar-se al canvi climàtic a les regions especialment vulnerables
d'Espanya (disponible online, en català i castellà, a partir de juny 2018)

Addicionalment, la XCT oferirà assessorament tècnic puntual a 4 projectes de
custòdia que facin arribar la seva candidatura però no resultin seleccionats com a
prova pilot.

CRITERIS DE VALORACIÓ
Per poder participar a la convocatòria, les entitats han de ser membres de la XCT
o de la resta de xarxes de custòdia i organitzacions que formen part del
FRECT en el moment de presentar la candidatura. Les propostes seran valorades
seguint els següents criteris, podent obtenir una puntuació màxima de 100 punts:
CRITERI

PUNTUACIÓ

actuació en ambients
vulnerables

15

correcta identificació de les
principals vulnerabilitats del
projecte davant el canvi climàtic

15

coherència del cronograma per
la realització del pla de gestió

15

alta seguretat jurídica i projecció
a llarg termini, determinats per
la tipologia i validesa de l'acord

25

qualitat tècnica de la proposta

30

TERMINIS PER L’EXECUCIÓ
•
•
•
•
•
•
•

Presentació de sol·licituds: 26 de gener de 2018
Resolució i publicació de les 4 entitats seleccionades: 10 dies després del
tancament de la convocatòria
Assessorament i suport: de febrer a abril de 2018
Data límit per presentar el pla de gestió: 30 d’abril de 2018
Incorporació dels plans a la guia: al llarg de maig de 2018
Publicació de la guia: juny 2018
Pagament: juny 2018

ENVIA’NS LA TEVA CANDIDATURA!
Les entitats de custòdia interessades en rebre assessorament i en formar part de
les proves pilot, hauran de fer arribar la seva candidatura a pcarnicero@xct.cat i
anavarro@frect.org abans del 26 de gener de 2018. Només se seleccionarà un
projecte per entitat, si bé és possible que cada una en presenti més d’un. Cal que a
l’e-mail s’adjunti un arxiu (PDF) que presenti el projecte i els motius que el fan un
bon candidat, explicant com a mínim:
•

Els objectius de conservació i l’àmbit d’actuació del projecte de custòdia

•

Les vulnerabilitats que presenta davant el canvi climàtic

•

La tipologia i termini de l’acord

•

Breu cronograma que inclogui les accions a dur a terme per la realització
del pla de gestió de febrer a abril 2018, per tal d’incorporar-hi mesures
d’adaptació al canvi climàtic

A més, els candidats hauran d’adjuntar l’acord o els acords de custòdia als que
es fa referència, protegint les dades personals dels propietaris si s’escau. Es poden
adjuntar enllaços i documentació de suport.

Per a més informació sobre la convocatòria, podeu contactar a:
XCT – Pau: 938 86 61 35 / pcarnicero@xct.cat
FRECT – Alberto: 606 37 85 59 / anavarro@frect.org

