BASES REGULADORES
de la convocatòria del projecte Lliures per al finançament de projectes
que contribueixin a revertir la pobresa, l’exclusió i les desigualtats.
22 de febrer de 2021
1-. ENTITAT CONVOCANT

Aquesta convocatòria es promou des del projecte Lliures, que impulsen la Fundació Coop57, promoguda per Coop57 –una xarxa cooperativa en l’àmbit de les finances ètiques integrada per més de 1.000
cooperatives i associacions–, Òmnium Cultural –amb 180.000 socis i sòcies– i ECAS (Entitats Catalanes
d’Acció Social) –que aplega 114 entitats d’acció social i comunitària– des de l’any 2016, per tal de
construir un fons econòmic i social estable amb el qual donar suport econòmic, tècnic i comunitari a
mitjà termini a projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballen arreu del territori
català per contribuir a revertir les desigualtats, la pobresa i l’exclusió social.
Lliures va néixer amb el compromís ferm contra una pobresa cronificada, una exclusió social que
prenia noves formes i unes desigualtats socials inacceptables rere la penúltima crisi. Malauradament,
la crisi de la Covid-19 ha agreujat aquelles dinàmiques, ha aguditzat les desigualtats estructurals i ha
fet més necessari que mai el projecte, un més entre tants d’altres que fan de la solidaritat una pràctica
quotidiana i no un gest excepcional.
Filosofia de la cooperació: entre totes i tots
Lliures és un espai de treball en comú, cooperació social i lluita compartida contra les desigualtats
socials que es fonamenta en els valors del compromís social, l’activació solidària i la participació i radicalitat democràtica al servei de la transformació social. Pretén aportar i respondre socialment davant
la situació d’emergència i urgència que defineix una estructura social dualitzada i polaritzada. No és
només un mentrestant: és també un exercici d’autoresponsabilització social, d’autotutela de drets i de
foment de nous estris democràtics per a la transformació social.

2-. OBJECTE GENERAL
DE LA CONVOCATÒRIA

Aquesta convocatòria vol contribuir a l’impuls de projectes o iniciatives socials col·lectives que
contribueixin a revertir la pobresa, l’exclusió i les desigualtats existents des de fa anys i agreujades per la pandèmia de la Covid-19.

3-. TERMINI DE LA
CONVOCATÒRIA

El termini de recepció de sol·licituds s’obre l’1 de març de 2021 i finalitza el 24 de març de 2021. El
lliurament de la documentació s’haurà de fer d’acord amb el que s’estableix en aquestes bases.

4-. CALENDARI

Les fases i terminis en què es divideix la convocatòria són els següents:
• Admissió de projectes: des de l’1 de març fins al 24 de març de 2021 (fins les 23.59 h)
• Estudi i valoració del projectes presentats: març-maig 2021
• Resolució de la convocatòria: maig 2021
• Inici ordinari de l’execució del projecte: 15 de juny 2021
• Primer pagament: un mes després de l’inici del projecte
• Inici màxim de l’execució dels projectes: 15 de setembre de 2021
• Segon pagament: vuit mesos des de l’inici del projecte
• Avaluació i memòria: un any després de l’inici del projecte

5-. CRITERIS MARC
DEL PROJECTE LLIURES

Lliures acompanya projectes que treballen per erradicar les desigualtats de gènere, classe, ètnia, origen o diversitat funcional, i l’exclusió de tipus econòmic, laboral, formatiu, cultural, d’habitatge, relacional o de ciutadania.
Així, seguint aquestes finalitats principals, els projectes que es presentin a la convocatòria hauran de poder
justificar el compliment dels següents objectius i valors comuns:
1. Ser iniciatives de caràcter col·lectiu i horitzontal, amb base i perspectiva comunitària.
2. Ser iniciatives arrelades socialment i territorialment.
Ser iniciatives liderades per les persones a les quals s’adrecen o que generin la participació d’aquestes
persones, és a dir, generades de baix a dalt.
3. Estar basats en la perspectiva comunitària.
4. Ser iniciatives que, si ajuden a generar ocupació, ho facin en condicions dignes i equitatives, tot potenciant
el mercat social i la sostenibilitat de la vida de les persones i del planeta.
5. Ser iniciatives que posin la persona al centre situant-la com a protagonista dels processos transformadors
que s’iniciïn, i puguin apoder-se i adquirir autonomia i promoguin l’emancipació, ja sigui econòmica o
social.
6. Ser iniciatives que puguin complementar les accions de l’Administració o generar algun canvi significatiu
a la política i gestió comunitària del territori.
7. Ser iniciatives que puguin replicar-se i estendre els processos de transformació.
8. Ser iniciatives de caràcter innovador.
La implantació correcta d’aquests objectius i valors serà el que determinarà la ponderació i valoració dels projectes per part dels comitès avaluadors segons els Criteris Tècnics descrits al punt 12 d’aquestes mateixes bases.
Complementen la puntuació els Criteris de Valor Afegit, que serviran als comitès per valorar trets distintius de les
propostes presentades i poder-ne condicionar la priorització.
Al mateix temps, caldrà justificar una sèrie de requisits d’obligat compliment, els Criteris Filtre.
L’incompliment d’algun d’aquests criteris podrà justificar automàticament la decisió de rebuig d’una sol·licitud per
part dels comitès avaluadors.

6-. LÍNIES D’ACTUACIÓ

Els projectes presentats han d’anar adreçats a donar resposta com a mínim a una de les línies d’actuació següents:
1. Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per atur.
2. Infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
3. Persones amb dificultats d’accés a un habitatge digne o persones sense llar.
4. Persones amb necessitats d’emergència alimentària i de necessitats bàsiques.
Per a les adjudicacions, els comitès avaluadors podran donar prioritat als projectes de la línia 3 que
donin resposta específica a necessitats de persones sense llar o que viuen al ras.

7-. TERRITORI D’ACTUACIÓ

Les propostes o projectes s’han de desenvolupar a Catalunya.
Per a les adjudicacions, els comitès avaluadors poden tenir en compte la distribució i representativitat
territorial.

8-. DURADA DELS PROJECTES

El finançament i acompanyament del projecte Lliures serà per un any de durada des de la data d’inici.
L’inici ordinari dels projectes està previst per al 15 de juny. Tot i així, per a aquells projectes o iniciatives de nova creació es facilitarà un termini previ i variable de màxim tres mesos per iniciar-se, situant
la data màxima extraordinària d’inici a 15 de setembre.
Els projectes hauran de poder justificar quines accions duran a terme per garantir que el projecte o
la iniciativa social pugui perdurar autònomament més enllà de l’any que seran acompanyats pel
projecte Lliures, aspecte que serà clau en l’adjudicació.

9-. QUANTIA

D’un fons col·lectiu de 120.000 € es proposa una dotació màxima de fins a 30.000 € per a finançar
projectes o iniciatives socials que donin resposta com a mínim a una de les línies d’actuació exposades anteriorment.
L’aportació econòmica del Lliures podrà cobrir fins a un màxim del 90 % del cost del projecte o
proposta presentada. Serà d’obligat compliment entregar amb la proposta un pressupost detallat en
el qual s’indiqui el cost total del projecte i la part per a la qual se sol·licita finançament, així com explicitar els mecanismes de cofinançament del projecte.

10-. REQUISITS DE
LES INICIATIVES

Poden optar al finançament del projecte Lliures, en el marc d’aquesta convocatòria:
•

Associacions, cooperatives, fundacions, projectes comunitaris, projectes o espais col·lectius
d’economies informals, o d’altres iniciatives sense afany de lucre que vulguin desenvolupar
projectes en pro de fer front a la pobresa, l’exclusió i les desigualtats socials, agreujades per
la pandèmia de la Covid-19.

•

Les iniciatives col·lectives que estiguin registrades i en possessió d’un NIF, estiguin en procés de
constitució o tinguin capacitat de constituir-se en un màxim de tres mesos després de la resolució de la convocatòria. Serà imprescindible estar en possessió del NIF en el moment de rebre el
finançament, però no en el moment de fer la sol·licitud.

11-. INCOMPATIBILITATS

Les entitats adjudicatàries que actualment estan en període d’execució de projectes finançats pel
projecte Lliures no es poden presentar a aquesta convocatòria.
Les entitats adjudicatàries del projecte Lliures amb projectes finalitzats poden presentar-se en cas que
hagin passat un mínim de dos anys des del final d’execució del projecte finançat i sempre que el projecte pugui demostrar criteris d’innovació, aprofundiment, maduresa col·lectiva o millora metodològica
fruit de la reflexió i aprenentatges adquirits, que caldrà justificar degudament.

12-. AVALUACIÓ

Tal com s’indica al punt 5 d’aquestes bases, els projectes o propostes presentats hauran de poder justificar la correcta implantació d’una sèrie d’objectius i valors (Criteris Tècnics), garantir el compliment
d’una sèrie de requisits d’obligat compliment (Criteris Filtre) i complementar-se amb altres aspectes
de valor afegit (Criteris de Valor Afegit).
El projecte Lliures compta amb dos comitès avaluadors, el Grup d’Avaluació Social (GAS) i el Grup
d’Avaluació Econòmica (GAE), que són els encarregats d’avaluar la implantació dels objectius i el
compliment dels requisits de les propostes rebudes a partir dels criteris d’avaluació establerts i que
s’expliciten més avall.
El GAS valora el caràcter social dels projectes presentats a partir dels Criteris Filtre i dels Criteris Tècnics, definits i detallats a continuació. El seu vistiplau és imprescindible perquè un projecte rebi suport.
Els projectes seleccionats pel GAS seran avaluats posteriorment pel GAE, que en valora la viabilitat i la
sostenibilitat econòmiques de cada un, a més de determinar l’atorgament de les quanties assignades a
cada projecte.
Ambdós comitès estan formats per experts en l’àmbit social i persones que, per la seva experiència i
coneixements, garanteixen uns criteris sòlids i rigorosos en la tria i el seguiment de projectes.
El Comitè Directiu, en última instància, és l’òrgan encarregat d’aprovar l’assignació i retribució de cada
un dels projectes tenint en compte els informes redactats pels grups avaluadors.
Tal com s’ha indicat, per a l’avaluació dels projectes i propostes presentades es tindran en compte els
Criteris Filtre, d’obligat compliment, els Criteris Tècnics, amb els quals es farà la ponderació, i els Criteris de Valor Afegit que s’indiquen a continuació:
A- Criteris Filtre
L’incompliment de qualsevol d’aquests quatre criteris podrà justificar automàticament la decisió de
rebuig d’una sol·licitud per part dels comitès avaluadors.
Per tant, per a les iniciatives o projectes presentats serà d’obligat compliment que:
1. Treballin en pro de la transformació i emancipació de les persones participants, tot potenciant-ne la màxima autonomia possible i vetllin per garantir relacions perdurables en el temps i
en la trajectòria de vida de les persones.
2. Garanteixin una aplicació transversal de la perspectiva de gènere.

3. Justifiquin i vetllin per la sostenibilitat i continuïtat econòmica i tècnica del projecte o iniciativa més enllà de l’any que seran acompanyats pel projecte Lliures.
4. Per a cada una de les línies d’actuació, justifiquin i demostrin correctament que s’adrecen com a
mínim a un dels grups de persones destinatàries que s’expliciten a continuació i garanteixin
donar una correcta resposta als diferents requeriments indicats en cada una:

1. Persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i exclusió agreujada per atur
Destinatàries

1.
2.
3.
4.

Requeriments

Persones o famílies sense feina i que no poden rebre cap prestació de les administracions públiques.
Persones o famílies que tot i treballar o rebre alguna ajuda pública no tenen ingressos suficients per cobrir les seves necessitats
bàsiques.
Persones que no tenen garantit el dret a cap prestació per
desocupació.
Persones que han aturat la seva activitat en l’economia de
supervivència.

El projecte o la proposta ha d’incloure accions adreçades a la capacitació tècnica, professional o personal, a la cura dels aspectes relacionals
entre els membres participants i a establir vincles solidaris que
promoguin l’autonomia i l’emancipació individual i col·lectiva.
És essencial que, si el projecte genera o preveu generar ocupació,
ho faci en condicions dignes i equitatives: feina estable, de qualitat,
amb igualtat salarial, promoció i participació en presa de decisions i
planificació del treball en condicions d’equitat.

2. Infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social
Destinatàries

1.

2.

Requeriments

Infants i adolescents amb recursos insuficients que repercuteixen negativament en el seu dret a una vida digna: alimentació
saludable i rutines bàsiques d’higiene, oportunitats d’accés a
educació superior, oportunitats educatives en equitat, oportunitats d’accés a activitats de lleure, oportunitat de tenir un acompanyament emocional i de desenvolupament personal estable,
oportunitat de gaudir d’espais de joc segurs, oportunitat de tenir
espais a casa propis i segurs…
Famílies amb infants i adolescents amb recursos insuficients que
repercuteixen negativament en els infants i adolescents.

El projecte o la proposta no pot limitar-se purament a l’adquisició de
materials (tauletes, ordinadors, wifi, etc.), sinó que també ha d’incloure
accions educatives generadores de vincles i que contribueixin al desenvolupament d’un itinerari vital i formatiu de qualitat, tot promovent
l’autonomia en l’aprenentatge i l’adquisició de competències bàsiques.

3. Persones amb dificultats d’accés a un habitatge digne o persones sense llar
Destinatàries

1.
2.
3.

Persones o famílies sense llar, en situació de risc de convivència
o en situació de risc de desnonament.
Persones o famílies que viuen en situació d’infrahabitatge o en
relloguer habitacional.
Persones o famílies que viuen en situació de pobresa energètica.

Requeriments

El projecte o la proposta ha d’incloure accions adreçades a la capacitació tècnica, professional o personal, a la cura dels aspectes relacionals
entre els membres participants i a establir vincles solidaris que
promoguin l’autonomia i l’emancipació individual i col·lectiva.

Priorització

Dels projectes o les iniciatives que donin resposta específica a necessitats de persones sense llar o que viuen al carrer.

4. Persones amb necessitats d’emergència alimentària i de necessitats bàsiques
Destinatàries

1.

Requeriments

El projecte o la proposta no pot limitar-se només a la distribució de
béns d’alimentació i altres productes per a les necessitats bàsiques,
sinó que ha de poder justificar una metodologia i gestió transformadores, promovent la capacitació personal de les persones usuàries en pro
de l’adquisició d’autonomia i de competències bàsiques. Alhora ha de
poder generar mercat social.

Persones o famílies sense recursos suficients per menjar o
adquirir productes de necessitat bàsica (productes d’higiene,
bolquers, medicaments, productes necessaris per a la criança,
roba, mobiliari mínim per la llar…)

B- Criteris Tècnics
Els Criteris Tècnics es construeixen i detallen a partir dels Criteris Marc del projecte Lliures definits en
el punt 5 d’aquest mateix document:
Caràcter col·lectiu

S’entén que un projecte és col·lectiu quan diverses persones o entitats
s’ajunten per fer alguna cosa. Per tant, col·lectiu no només és el fet
que hi hagi una personalitat jurídica col·lectiva d’economia social per
se, sinó que cal determinar per a què s’han creat o ajuntat i quines
relacions prèvies existien.
Són aquells projectes desenvolupats per persones que s’organitzen sota figures jurídiques de l’Economia Social i Solidària com ara
cooperatives, fundacions, associacions, societats laborals, empreses
d’inserció, centres especials d’ocupació, societats agràries de transformació, espais informals en fase de constituir-se en alguna d’aquestes
formes jurídiques, així com altres entitats singulars que prioritzen
les persones i el fi social per davant de la maximització del benefici i
ho fan de manera autònoma, transparent, democràtica, participativa,
amb solidaritat i vincle comunitari, tot afavorint el compromís amb el
desenvolupament local, la cohesió social, la inserció de persones en
risc d’exclusió social i la sostenibilitat de la vida.
Puntuació (1-4 punts): rebrà 1 punt quan es tracti d’una entitat sola
o d’un projecte impulsat per una única entitat. / Rebrà 2 punts quan
s’ajuntin dues o més entitats. / Rebrà 3 punts si és una entitat sola
però que s’utilitza com a instrument o eina política d’un col·lectiu de
persones amb unes necessitats compartides o per generar un canvi en
l’imaginari vers el col·lectiu en qüestió o vers una necessitat específica
del col·lectiu. / Rebrà 4 punts quan s’ajuntin dues o més entitats per
fer un projecte comú que alhora s’utilitza com a instrument o eina
política de persones que comparteixen les mateixes necessitats, o per
generar un canvi en l’imaginari vers el col·lectiu en qüestió o vers una
necessitat específica del col·lectiu.

Arrelat territorialment

Els projectes finançats hauran de demostrar un vincle amb el territori
on actuen i l’entorn on s’ubiquen, tot potenciant l’acció i el desenvolupament social o econòmic local.
Puntuació (1-4 punts):
Rebrà 1 punt per cada un dels aspectes incorporats:
Es tracta d’un projecte arrelat: hi treballa i/o hi participa voluntàriament gent de la localitat, barri o regió on s’implementa el projecte.
Es tracta d’una entitat arrelada: té NIF local (o adquireix el compromís
de tenir-ne).
L’entitat o grup impulsor forma part d’una xarxa estable d’entitats o
grups arrelats territorialment al mateix territori d’actuació del projecte.
El projecte serveix per a promoure, enfortir i ampliar la xarxa i la
participació de persones o altres entitats del territori.

De baix a dalt

Aquesta expressió s’utilitza per explicar que un col·lectiu de persones
o una entitat social arrelats a un territori han detectat una necessitat o
tenen un projecte per a la millora de la comunitat on viuen o se situen,
per la qual cosa proposen el disseny d’un projecte de manera autònoma i proactiva i es disposen a desenvolupar-lo. La decisió última de
participar en el projecte i tirar-lo endavant serà de les persones i els
agents arrelats al territori i que s’han agrupat per fer-ho.
El projecte impulsat ha de mesurar el procés de la presa de decisions,
tot afavorint la gestió col·lectiva, democràtica i de base.
Puntuació (1-4 punts): rebrà 1 punt si el projecte surt d’una necessitat detectada per les persones participants d’una entitat de serveis,
tot i que estiguin acompanyades per un rol tècnic. / Rebrà 2 punts si
el projecte surt d’una necessitat detectada per una entitat de base. /
Rebrà 3 punts si el projecte surt d’una necessitat compartida entre més
d’una entitat de base. / Rebrà 4 punts quan el projecte surti o neixi de
les persones o dels moviments socials que s’organitzen en assemblea, o sigui del propi projecte del col·lectiu de base o assemblea que
l’utilitza com a instrument de consolidació.

Amb perspectiva
comunitària

Les iniciatives impulsades pel projecte Lliures volen fomentar les
relacions i els vincles amb altres entitats socials, moviments, col·lectius o persones, arrelats territorialment, mantenint entre si relacions
humanes, econòmiques, compartint idees, valors i cultures, i alhora
potenciar l’experiència prèvia dels plans comunitaris i incloure la
figura dels agents de desenvolupament local.
Puntuació (1-4 punts):
Rebrà 1 punt per cada un dels aspectes incorporats:
•

•

•

•

L’entitat o grup impulsor estableix o manté vincles amb altres
entitats i/o grups formals o informals del territori de forma
ocasional o forma part d’una xarxa estable d’entitats o grups
arrelats territorialment i treballa amb ells en pro de la millora
de les condicions de vida de la població a través de la detecció
col·lectiva de necessitats i oportunitats, i de l’articulació conjunta
de respostes.
El projecte, proposta, entitat o grup impulsor incorpora la dimensió comunitària, és a dir, propostes d’acció, estratègies i eines
metodològiques pròpies de l’acció comunitària per desenvolupar
la seva activitat.
El projecte dona respostes a necessitats detectades a partir de
processos comunitaris: processos horitzontals, democràtics i
inclusius que impliquin la població o el col·lectiu a qui s’adreça
la proposta en la presa de decisions sobre tot allò que l’afecta.
El projecte fomenta la participació en condicions d’equitat en
clau de gènere (dones en el cas de col·lectius mixtos; homes si
són col·lectius molt feminitzats i altres identitats de gènere en
general), d’ètnia i origen (persones migrades i racialitzades) o
altres eixos de desigualtat (funcionalitat, edat…).

Que potenciïn el mercat
social i la reproducció de
la vida

El mercat social és una xarxa de producció, distribució i consum de
béns i serveis i aprenentatge comú que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris, en un territori determinat, constituïda
tant per entitats de l’economia social i solidària com per consumidors/
es individuals i col·lectius. En aquest sentit, potenciar el mercat social
és intercooperar, és prioritzar les necessitats de compra de béns o
serveis triant com a proveïdors entitats d’economia social i solidària,
la qual en les seves compres també prioritza proveïdors de l’economia
social.
És essencial, a més, que si un projecte genera o preveu generar ocupació ho faci en condicions dignes i equitatives (estable, de qualitat,
amb igualtat salarial, promoció i participació en presa de decisions i
planificació del treball en condicions d’equitat).
Puntuació (1-4 punts):
Rebrà 1 punt per cada un dels aspectes incorporats:
• El projecte de l’entitat, col·lectiu o grup impulsor té o preveu tenir
proveïdors/es i col·laboradors/es de l’àmbit del mercat social i
l’economia social i solidària, que al seu torn prioritzen el projecte
com a proveïdors de serveis, productes o activitats.
• Preveu establir relacions d’intercooperació amb proveïdors/es i
col·laboradors/es de l’àmbit del mercat social i l’economia social
i solidària: creació d’associacions o grups cooperatius, presentació, gestió, realització de projectes, productes o serveis conjuntament, xarxes regionals/locals d’economia social i solidària…
• El projecte incorpora i descriu un pla de cures que permeti posar
el benestar de les persones (físic, emocional, mental, material) i
del planeta al centre i garanteixi un desenvolupament sostenible
de l’activitat que es durà a terme, afavorint la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral i la corresponsabilitat sobre tots
els treballs necessaris per sostenir la vida de les persones, com
també de la pròpia activitat productiva.
• El projecte o proposta incorpora la transparència en la seva
acció comunicativa i usa eines de rendició de comptes i mesures
d’impacte social, ambiental i de bon govern, usa els resultats
com a eina per a l’autoavaluació i implementa mecanismes de
millora contínua.

Que posi al centre la persona,
per empoderar-la

Al projecte Lliures es dona prioritat als projectes que estan impulsats
i/o liderats per les persones que viuen les desigualtats i l’exclusió i/o
que ofereixen noves oportunitats a persones vulnerades per tal de que
siguin protagonistes dels processos transformadors que s’iniciïn, i tinguin oportunitats per aprofundir en el seu empoderament i adquisició
d’autonomia.
Puntuació (1-4 punts): rebrà 1 punt quan s’hi incorpori com es farà un
retorn del projecte per part l’òrgan de governança a les persones que
són subjectes-protagonistes, però que no participen en la presa de decisió. / Rebrà 2 punts quan en el grup impulsor o òrgans de governança
s’hi incorporin persones dels col·lectius als quals s’adreça l’acció amb
capacitat de presa de decisions, és a dir, s’incorpora representació de
les persones que són subjectes-protagonistes a l’òrgan de governança. / Rebrà 3 punts quan el projecte especifiqui com s’estableixen
mecanismes de participació i presa de decisions que incorporen de
forma equitativa les persones dels col·lectius als quals va adreçada
l’acció en termes de reduir les desigualtats de gènere, racialització,
origen, funcionalitat i altres factors de vulneració de drets. / Rebrà 4
punts quan sigui el mateix col·lectiu en vulnerabilitat o exclusió qui
impulsa el projecte i pren les seves pròpies decisions, sempre que sigui
mitjançant processos col·lectius i assemblearis, i usi aquest fet per
promoure l’empoderament individual i del col·lectiu.

Vinculació
amb l’Administració

L’Administració, ja sigui local o no, pot ser una aliada, i eventualment
tenir un paper d’acompanyant i facilitadora del projecte en aquells
àmbits de la seva competència en els quals pot fer-ho. És per això que
com a mínim l’Administració competent en la temàtica hauria d’estar
assabentada de la iniciativa. També podria participar en l’avaluació de
l’acció realitzada i proporcionar la informació i coordinació necessàries
a fi d’optimitzar els recursos humans i econòmics, públics i privats.
L’òptim seria que l’Administració local s’hagi involucrat en el cofinançament del projecte i que el projecte sigui per impulsar conjuntament processos de canvi i transformació en la societat.
A vegades, però, l’Administració no està sensibilitzada amb la temàtica
d’actuació del projecte (o no n’està prou) i el seu impuls pot servir per
generar un impacte polític.
Puntuació:
Si l’Administració està sensibilitzada, rebrà 1 punt per cada un dels
aspectes incorporats: (1-4 punts):
•
•
•
•

l’Administració està informada i participa en l’avaluació de l’acció
realitzada.
l’Administració estableix vincle amb l’entitat impulsora i es fa
una coordinació compartida per optimitzar els recursos humans i
econòmics, públics i privats en el mateix.
l’Administració s’involucra en el cofinançament.
El projecte o la iniciativa serveix per a complementar-se amb
l’Administració per fer incidència política que aconsegueixi
sensibilitzar i/o posicionar els principis i pràctiques del projecte
en la societat.

Si l’Administració no està sensibilitzada (1 o 4 punts): rebrà 1 punt si
l’Administració està informada del projecte però el projecte o la proposta no justifica amb suficient claredat com poder tenir un impacte o
aconseguir sensibilitzar i posicionar els principis i les pràctiques del
projecte en les polítiques i actuacions públiques. / Rebrà 4 punts en
cas que, si l’Administració no està en sintonia amb els objectius del
projecte, aquest justifiqui la capacitat de poder fer o estar fent una
acció d’incidència política per tal d’aconseguir sensibilitzar i posicionar
els principis i les pràctiques del projecte en les polítiques i actuacions
públiques.

Replicabilitat

Per al projecte Lliures adquireixen importància o interès especial
aquells projectes innovadors que poden ser reproduïts en altres
territoris o amb altres grups socials, per la informació, mètodes,
instruments i models que utilitzen i perquè específicament es posen a
l’abast d’altres iniciatives, per tal que, des de la seva realitat, impulsin
noves maneres de fer i creïn nous models d’intervenció.
No s’ha d’entendre aquest fet com dissenyar projectes de manera
«clonable» d’altres, sinó que la seva implementació pugui ser variable
i pugui estar condicionada per diferents factors i elements que, si es
donen de forma similar, puguin obtenir un resultat semblant.
És per això que detallar la metodologia i els resultats de la intervenció
serà especialment útil per generar coneixement compartit i traspassable, que pugui servir d’inspiració i model per a altres.
Puntuació (1-4 punts):
Rebrà 1 punt per cada un dels aspectes incorporats:
• El projecte fa explícit els punts de partida, especialment si és un
projecte rèplica d’un altre, i n’explicita les adaptacions.
• El projecte detalla la metodologia de la intervenció i de la gestió.
• S’inclou el compromís d’avaluar i analitzar els punts forts i
febles a la memòria final de manera que permetin valorar-ne les
possibilitats de replicabilitat tot indicant l’eina d’avaluació i els
indicadors esperats.
• Aporta reflexions sobre la viabilitat de replicar el projecte en
altres contextos, condicions i possibles obstacles.

Innovadors

Projectes que s’adrecen a fer front a noves necessitats generades i/o
ho fan amb noves eines i metodologies
Puntuació (1-2 punts): rebrà 1 punt si l’objectiu del projecte s’adreça
a satisfer una nova necessitat i el col·lectiu o comunitat no té altres
eines per resoldre-la que les tradicionals. / Rebrà 2 punts si, a més de
satisfer una nova necessitat, es fa mitjançant nous enfocaments i/o
noves metodologies.

Criteris de Valor Afegit
Els criteris de valor afegit serviran als comitès avaluadors per valorar trets distintius de les propostes
presentades i poder condicionar-ne la priorització.
La proposta rebrà 1 punt afegit per cada element que s’incorpori:
1. S’ha creat per dotar de recursos materials i immaterials la comunitat per desenvolupar projectes i
impulsar processos col·lectius.
2. Promou i implementa mesures per afavorir la sostenibilitat mediambiental i la cura del planeta.
3. Incorpora la perspectiva de gènere.
4. En cas que sigui un projecte que genera o preveu generar ocupació, ho fa en condicions dignes i
equitatives: feina estable, de qualitat, amb igualtat salarial, promoció i participació en presa de
decisions i planificació del treball en condicions d’equitat.
5. Altres.

13-. FORMALITZACIÓ DE LA
SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ
QUE S’HA DE PRESENTAR

Per tal de presentar-se cal:
1. Emplenar el formulari de sol·licitud, al qual es pot accedir a través del web del projecte Lliures.
2. Emplenar correctament la «Fitxa de projecte», que es pot trobar a la mateixa web i adjuntar-la al
formulari.
Un cop rebudes les sol·licituds, i fins que acabi el procés d’avaluació, els grups d’avaluació podran
demanar la següent documentació justificativa, que s’ha d’entregar en un període màxim de cinc dies
laborables:
•
•
•
•

Còpia dels estatuts de l’entitat o cooperativa, en cas que se’n tinguin.
Còpia del pressupost anual de l’exercici anterior (any 2020), en cas que se’n tingui.
Còpia de la memòria de l’any anterior (any 2020), en cas que se’n tingui.
Carta de compromís que confirma la vinculació amb l’Administració explicat i descrit en la justificació del criteri tècnic «Vinculació amb l’Administració».

A més, si els grups d’avaluació ho consideren rellevant, podran sol·licitar una visita in situ al projecte o
iniciativa, i sol·licitar entrevistes, si ho consideren necessari per a la deliberació.

14-. RESOLUCIÓ
DE LA CONVOCATÒRIA

Els grups d’avaluació (GAS i GAE) avaluaran les sol·licituds presentades i en resoldran la convocatòria, i
comunicaran els resultats per escrit el mes de maig de 2021.
La decisió de rebuig d’una sol·licitud s’ha de basar en alguna de les raons següents:
•
•

15-. CONDICIONS
D’ATORGAMENT

Sol·licitud fora de termini.
Incompliment d’algun dels requisits formals descrits al punt 13 de les bases de la convocatòria.

L’atorgament es farà en dos terminis, el primer un mes després de l’inici del projecte i l’altre al cap de
vuit mesos d’haver-se iniciat. El GAE decidirà per a cada projecte la part proporcional de l’atorgament
en cada un dels pagaments, segons les quanties i partides indicades al pressupost.
En aquells projectes seleccionats que siguin de nova creació i requereixin de NIF, s’ha d’adquirir el
compromís de lliurar les escriptures al Registre de d’entitats, cooperatives o fundacions amb data límit
de tres mesos des de la resolució de la convocatòria (maig 2021) i acceptació de l’atorgament.
Si no es compleixen els terminis establerts per a la constitució caldrà retornar íntegrament l’import de
la subvenció executat en el primer pagament.
El projecte Lliures i l’entitat adjudicatària signaran un conveni per regular i fixar els terminis d’execució
i les quanties atorgades al respectiu projecte i acordar les clàusules i els compromisos d’ambdues
parts. El conveni reflexarà també els compromisos que la proposta ha indicat adquirir i que s’han
explicitat a la descripció del projecte. L’inclompliment d’aquests compromisos un cop hagi finalitzat el
termini establert en el conveni implicaran el retorn íntegrament de l’import de la subvenció.

16-. SEGUIMENT I DIFUSIÓ

Des del projecte Lliures es farà un seguiment dels projectes i se’n farà difusió en els principals canals
de comunicació.
Durant l’any d’execució del projecte, tant el Comitè Directiu com el GAS i el GAE podran demanar
informació sobre l’activitat i els resultats dels projectes per tal de verificar-ne el procés i les accions
realitzades amb el finançament de Lliures, fer el seguiment del procés de rendició de comptes i emetre
recomanacions, si escau, per tal de millorar la viabilitat, sostenibilitat o impacte social dels projectes.
Un cop finalitzat el projecte, caldrà que les entitats emetin una memòria amb l’avaluació dels resultats
de les accions realitzades i la rendició de comptes.
Aquells projectes que hagin inclòs el compromís d’avaluar i analitzar els punts forts i febles a la
memòria final caldrà que explicitin els resultats obtinguts de manera que se’n puguin valorar les
possibilitats de replicabilitat.
Es recomana que la memòria aporti també reflexions sobre la viabilitat de replicar el projecte en altres
contextos, condicions i possibles obstacles, per garantir la transmissió de coneixements i la capacitat
de replicabilitat dels projectes en properes edicions del projecte Lliures.

17-. PROTECCIÓ DE DADES
DE CARÀCTER PERSONAL

El responsable del tractament de les dades personals que facilitin els participants en el marc d’aquesta
convocatòria són les tres entitats que formen el projecte Lliures. La finalitat del tractament serà la de
gestionar la convocatòria. La base legal per al tractament de les dades és el consentiment del participant prestat mitjançant la seva participació. Les dades personals es conservaran fins a la finalització
de la convocatòria, llevat que se’n sol·liciti la supressió. Es podrà revocar el consentiment i sol·licitar
l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com de limitació i portabilitat, mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a protecciodades@projectelliures.cat.
En el supòsit que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es desitgi formular una reclamació o obtenir
més informació de qualsevol d’aquests drets, pot acudir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.

18-. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Per tal de resoldre dubtes podeu escriure al correu info@projectelliures.cat o participar a una de les
tres sessions informatives gratuïtes a les quals us podeu inscriure a través del següent formulari:
•
•
•

dimarts 2 de març: 10-11.30 h
dimecres 10 de març: 17.00-18.30 h
dijous 11 de març: 12.00-13.30 h

El propòsit d’aquestes sessions informatives és, partint dels dubtes i necessitats de les persones assistents, poder aprofundir en la descripció dels Criteris Filtre, Tècnics i de Valor Afegit explicats al punt 12
d’aquestes bases, resoldre altres dubtes de caire més genèric i guiar els assistents per tal que puguin
ajustar el màxim possible les propostes candidates a les especificacions requerides.

