Projecte Lliures - Convocatòria Projectes Febrer 21
En què consisteix el projecte Lliures?
El Projecte Lliures és un projecte que impulsen Coop57, Òmnium Cultural i ECAS (Entitats
Catalanes d’Acció Social) des de l’any 2016, per donar suport solidari a projectes que treballen
des de baix, en xarxa, arrelats al territori i amb participació comunitària, per contribuir a
revertir les desigualtats, la pobresa i l'exclusió social.
Pots trobar més informació a la nostra pàgina web:
https://projectelliures.cat/que-es-lliures/

Quins projectes finança Lliures?
Lliures recull aportacions econòmiques que es destinen directament a finançar els projectes
als quals dona suport.
Avui dia donem suport a 9 projectes i n’hem donat a 4 més. Els pots consultar a la nostra
pàgina web: h
 ttps://projectelliures.cat/projectes/
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.

Quin dia surt la convocatòria?
El dia 22 de febrer. Es poden consultar al s
 egüent enllaç.

On puc consultar les bases?
A l’enllaç següent

Quins son els terminis de presentació de projectes?
El termini de recepció de sol·licituds s'obre el dia 1 de març de 2021 i finalitza el 24 de març
de 2021 a les 23:59 h.

Què hem de fer per presentar-nos?
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.
3. 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.

Un cop es tanqui la recollida de projectes, què passarà?
Les fases i terminis en què es divideix la convocatòria són les següents:
Admissió de projectes: des l’1 de març fins el 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: 1 mes després de l’inici del projecte

-

Inici màxim de l’execució dels projectes: 15 de setembre de 2021

-

Segon pagament: 8 mesos des de l'inici del projecte

-

Avaluació i memòria: 1 any després de l’inici del projecte

Que passa si presentem el projecte passat el 24 de març?
Que queda exclós i no podrà ser avaluat.

Quins i quants projectes es finançaran?
La dotació global és de 120.000 €. Es finançaran projectes amb un màxim de 30.000 € que
donin resposta a aquests 4 àmbits d’intervenció: (1) pobresa cronificada i l’exclusió agreujada
per l’atur; (2) Infants i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social; (3) manca d’una
llar digne (4) emergència alimentària i de necessitats bàsiques.
El GAE (Grup Avaluació Econòmica), farà la distribució econòmica i proposa el número de
projectes a finançar.

Quin import rebran els projectes?
Fins a un màxim de 30.000 €. Projecte Lliures però, només podrà finançar fins a un 90% del
pressupost total del projecte.

Quan es faran els pagaments?
Es farà un primer pagament 1 mes després de l’inici del projecte i un segon pagament 8
mesos després d’aquest.

Quina ha de ser la durada dels projectes?
El finançament i acompanyament de 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 aquells
projectes o iniciatives de nova creació es facilitarà un termini previ i variable de màxim 3
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 per Projecte Lliures, aspecte que serà clau en l’adjudicació.

Qui determina els projectes beneficiaris?
El projecte Lliures compta amb uns comitès avaluadors que vetllen pel compliment dels
principis i objectius del Lliures. Aquests comitès determinen uns criteris d’avaluació. El
vistiplau dels comitès és imprescindible perquè un projecte rebi suport. Aquests comitès són
el Grup d'Avaluació Social (GAS), que realiza la primera avaluació, i i el Grup d’Avaluació
Econòmica (GAE), qui en determina les quanties i atorgacions econòmiques.
Aquests dos grups estan formats per experts en l’àmbit social i persones que, per la seva
expertesa, garanteixen uns criteris sòlids i rigorosos en la tria i el seguiment de projectes.
Pots trobar més informació a https://projectelliures.cat/organs-de-funcionament

Com es farà l’avaluació?
Les propostes presentades han de justificar una sèrie d’objectius i valors: els Criteris Tècnics,
els Criteris Filtre i els Criteris de Valor Afegit.
El GAS valora el caràcter social dels projectes presentats a partir dels Criteris Filtre i dels
Criteris Tècnics. El seu vistiplau és imprescindible per a què un projecte rebi suport. Els
projectes seleccionats pel GAS, seran avaluats posteriorment pel GAE, qui en valora la
viabilitat i la sostenibilitat econòmiques de cada un, a més de determinar l’atorgament de les
quanties assignades a cada projecte.
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.
Pots consultar els criteris d’avaluació a les bases.

Quins criteris ha de complir un projecte per poder-se presentar a aquesta
convocatòria?
Com s’indica a les bases s’hauran de complir els criteris fixat per Projecte Lliures. Pots
consultar els criteris a les b
 ases.

Quin és el tret distintiu de Lliures?
La corresponsabilitat: els projectes que finança Lliures no ajuden a ajudar, sinó que promouen
la implicació de les mateixes persones persones ateses o persones participants en el projecte,
tot fomentant-ne la participació activa, l’autoocupació i l’empoderament.

No són elles qui tenen un problema, sinó que som tota la societat qui el tenim. Vivim en un
país partit en tres, on un 20% està exclòs , i un país desigual no és un país lliure.

Si som una entitat sense NIF, ens podem presentar a la convocatòria?
Sí, però amb el compromís d’adquirir el NIF en el moment de rebre l’import, i amb un màxim
de 3 mesos després de la resolució al mes de maig.
Dubtes sobre la convocatòria a: info@projectelliures.cat o participar a una de les tres
sessions informatives gratuïtes a les que 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

Sobre les sessions informatives…
Son on-line, gratuïtes i obertes a totes aquelles entitats interessades. Es necessita inscripció
prèvia per garantir la privacitat i seguretat de les persones assistents. Una vegada us inscriviu
rebreu un mail amb l’enllaç per connectar-vos. Recomanem connectar-vos 5 minuts abans de
l’inici de la sessió per garantir que comencem puntuals.
El propòsit d’aquestes sessions informatives és, partint dels dubtes i necessitats de les
persones assistents, poder aprofundir en la descripció dels criteris d’avaluació, 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.

Som dues o més entitats que volem fer una proposta compartida. Podem fer-la?
Sí, hi tant! Us podeu presentar més d’una entitat, o un conjunt de persones que representeu
una entitat.
A la fitxa de projecte que s’ha d’entregar podreu descriure qui sou i perquè feu una proposta
conjunta.
Dubtes sobre la convocatòria a: info@projectelliures.cat o participar a una de les tres sessions
informatives gratuïtes a les que us podeu inscriure a través del s
 egüent 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

Si som un projecte de nova creació, ens podem presentar?
Sí, es poden presentar aquelles iniciatives que estiguin registrades i en possessió d’un NIF,
que estiguin en procés de constitució o tinguin capacitat de constituir-se. Serà imprescindible
estar en possessió del NIF en el moment de rebre el finançament, però no en el moment de
fer la sol·licitud.

Dubtes sobre la convocatòria a: info@projectelliures.cat o participar a una de les tres sessions
informatives gratuïtes a les que us podeu inscriure a través del s
 egüent 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

Si som una entitat que ja he rebut finançament de Lliures, ens podem tornar a
presentar?
Depèn. Us podeu presentar si heu rebut finançament del Lliures i ara mateix teniu el projecte
finalitzat. Tot i així, només podeu fer-ho si ha passat un mínim de 2 anys des del final
d'execució del projecte finançat i sempre i quan 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.
Si heu rebut finançament de Lliures, però actualment esteu en període d’execució de projectes
no us podeu presentar a la present convocatòria.

Hi haurà més convocatòries després d’aquesta?
Lliures té la voluntat de ser un fons estable; per tant, s’aniran obrint noves convocatòries. El
Comitè de Direcció, l’òrgan encarregat de prendre les decisions executives, les convocarà i
farà públiques quan correspongui.

