Premi Fundació Privada GIRBAU
Natura i Societat
2a edició
La finalitat de la Fundació Privada Girbau és l’ajuda vers la promoció i el benestar de les persones,
famílies i pobles. En concret, el seu objectiu és de caràcter social, assistencial, cultural o bé
d’activitats relacionades amb el medi ambient.
El Premi Fundació Privada Girbau té per objectiu reconèixer iniciatives locals i ciutadanes en favor
de la natura i la seva conservació.
El Premi neix el 2016 amb caràcter bianual. Enguany es convoca la 2a edició del premi. S’emmarca
en la voluntat de la Fundació Privada Girbau de donar suport a aquelles entitats que treballen per a
la protecció i millora del nostre patrimoni natural, des del compromís i la responsabilitat, amb la
convicció ferma que la millor manera de fer-ho és fomentant la participació de la societat, i la
transmissió de valors de respecte i responsabilitat envers el medi ambient.
A més, aquest Premi té en compte les recomanacions de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible, que estableix un nou marc de governança ambiciós per al desenvolupament sostenible i
estableix 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) d’aplicació universal, a tots els països
i a tots els nivells, que abasten temàtiques tan importants, i des de visió holística, com la lluita
contra la fam, la pobresa, la protecció del medi ambient, el benestar, la salut, l’educació o el
desenvolupament econòmic.

1. Àmbit temàtic
El Premi Fundació Privada Girbau reconeix iniciatives locals i ciutadanes que contribueixen a
conservar el nostre patrimoni natural. En particular, prioritza projectes que:
-

Tinguin una repercussió clara sobre l’entorn i el territori on es duen a terme.
Incorporin elements d’educació i sensibilització ambiental envers la població local.
Promoguin la implicació de la societat en la conservació de la natura.
Disposin d’un acord de custòdia o demostrin garanties suficients de manteniment i
continuïtat del projecte a llarg termini.
Presentin un caràcter innovador, replicable i singular.
Es prioritzaran projectes i/o accions noves i genuïnes (no es busca donar continuïtat a
accions que ja estiguin en curs subvencionades per altres organitzacions). S’admetran
accions puntuals i singulars que formin part d’un projecte global.

2. Beneficiaris i àmbit d’actuació
Podran optar a aquest Premi entitats privades sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que
tinguin entre les seves finalitats socials la conservació de la natura, i que tinguin la seva seu social a
Catalunya. El projecte s’haurà de realitzar dins l’àmbit territorial de Catalunya.

Una mateixa entitat podrà presentar fins a un màxim de 2 projectes a la convocatòria.

3. Dotació econòmica
S’atorgarà un únic Premi per un import de fins a 12.000 euros. Aquest import s’haurà de destinar
íntegrament a executar la iniciativa premiada.
El pagament del Premi s’efectuarà en dos pagaments: 50% a l’inici i 50% al final de l’execució. El
segon pagament estarà subjecte al lliurament de la memòria i la justificació tècnica i financera final.

4. L’entitat beneficiària es compromet a:
-

Fer menció del Premi en tots els materials de comunicació descriptius del projecte.
Rebre una visita dels organitzadors del Premi, com a mínim un cop durant els propers 12
mesos després de rebre el premi.
Presentar una memòria descriptiva de les actuacions realitzades amb l’import atorgat per el
Premi.
Realitzar el projecte en la seva totalitat i d’acord amb la proposta presentada.
Finalitzar el projecte en un termini màxim de 18 mesos consecutius a partir del lliurament
del premi.
Retornar l’import del premi en cas que el projecte no es dugui a terme.
L’acció premiada únicament podrà ser finançada pel premi i per fons propis de l’entitat
premiada.

5. Presentació de sol·licituds i terminis
Per optar al premi caldrà presentar el formulari disponible en aquest enllaç (*) que contindrà la
següent informació:
-

Presentació i dades de l’entitat.
Breu introducció (1/2 pàgina) del projecte.
Descripció detallada del projecte (ubicació, objectius, desenvolupament del projecte,
cronograma, etc.). Màxim 5 pàgines, però s’admeten annexes.
Aliances, col·laboracions.

El formulari, i les cartes de suport (si és el cas), hauran de presentar-se per correu electrònic a
l’adreça: premifundaciogirbau@gmail.com abans de la data límit del 31 de gener de 2019.
Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar a la Xarxa de Custòdia del Territori al 93 886 61 35
(pregunteu per l’Anna).
(*)- https://bit.ly/2BblkLz

6. Jurat i procés de selecció
Els projectes presentats seran valorats per un Jurat format per 5 membres: 2 representants de la
Fundació Privada Girbau, 1 representant del Grup de Natura Freixe (guanyador de la 1a edició del
premi), 1 expert en conservació de la natura i 1 representant de la Xarxa de Custòdia del Territori
(XCT).
El Jurat serà presidit per un representant de la Fundació Girbau i la secretaria tècnica anirà a càrrec
de la XCT.
El procés de selecció comptarà de dues fases:
-

Fase I: Preselecció de fins a un màxim de 10 projectes.

-

Fase II: Selecció final del projecte premiat. Si es considera necessari, l’organització es
reserva el dret de sol·licitar informació complementaria del projecte i el dret de
sol·licitar una entrevista personal amb representants de l’entitat.

7. Resolució i lliurament de Premis
El jurat resoldrà el Premi abans del 30 d’abril de 2019 i ho notificarà a l’entitat beneficiària durant
els 15 dies següents.
La resolució final del Premi es publicarà al web de la Xarxa de Custòdia del Territori (www.xct.cat).
El Premi podria quedar desert si cap dels projectes presentats compleixen els requisits establerts a
la convocatòria o no posseeixen la suficient qualitat.
La decisió del jurat serà inapel·lable. La Fundació Privada Girbau es reserva el dret de difondre el
contingut del projecte guanyador.

8. Política de privadesa i de protecció de dades
Tots els projectes presentats seran gestionats per la Xarxa de Custòdia del Territori. Així mateix
també seran enviats a tots els membres de la Fundació Privada Girbau i als membres del jurat del
premi únicament amb la finalitat de ser valorats pel present premi. En cap cas seran reenviats a
tercers ni s’usaran per a altres finalitats que no siguin la de participació al premi.
La Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de
caràcter personal en conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal. El propietari de les dades pot posar-se en contacte amb la Xarxa de Custòdia del
Territori i pot realitzar en qualsevol moment l’exercici dels drets d’accés, ratificació i cancel·lació .
A tal efecte cal contactar via telèfon o via mail amb la Xarxa de Custòdia del Territori (93 886 61 35
o bé info@xct.cat). Per a més informació sobre la política de privadesa de la XCT podeu consultar la
web de l’entitat.

9. Annex: Criteris d’avaluació dels projectes

Nom del criteri

Descripció del criteri

Interès
Aquest criteri avalua el grau en que les propostes impliquen clarament
mediambiental una millora pel medi ambient. Entre d’altres, s’avaluarà positivament:
(màxim 40
punts)
- Si actuen sobre un espai amb especial interès a ser conservat
- Si milloren hàbitats agraris, aquàtics i/o forestals
- Si beneficien la salut de la societat
- Si disminueixen algun impacte negatiu sobre el medi ambient
- Si contribueixen al canvi climàtic i/o al desenvolupament sostenible
Component
social
(màxim 20
punts)

Aquest criteri avalua el grau d’implicació social del projecte. Entre
d’altres, s’avaluarà positivament:

Innovació i
singularitat
del projecte
(màxim 20
punts)

Aquest criteri avalua aquells projectes que siguin:

Replicabilitat
(màxim 10
punts)

Aquest criteri avalua el grau de replicabilitat del projecte, és a dir, que
sigui un projecte exemplar que es pugui dur a terme en altres espais
naturals amb característiques i necessitats similars.

Pressupost
ajustat a la
proposta
presentada
(màxim 10
punts)

Aquest criteri avalua el grau d’ajustament del pressupost a les accions
que es volen realitzar. Té en compte el “realisme” de les xifres
econòmiques presentades en funció de les tasques a realitzar (valoració
del número d’hores previstes que cal dedicar-hi i els imports assignats
a despeses externes).

- Si és un projecte on clarament hi haurà un benefici per la societat
- Si respon a alguna demanda de la societat civil
- Si s’organitza alguna jornades de voluntariat oberta a la participació
de tothom i emmarcada en el projecte presentat
- Si té previst realitzar alguna acció de difusió/comunicació i/o
sensibilització del projecte
- Si implica el treball amb organitzacions socials (persones amb
discapacitat, risc d’exclusió social, etc...).

- Innovadors. On es proposa un tipus de projecte que promou un “canvi
substancial”, donant resposta a les necessitats actuals.
- Singularitat del projecte. Que sigui un projecte on es realitza una acció
“nova”, no realitzada fins al moment.

