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Formulari de presentació de projectes 

Instruccions per omplir el formulari: 

• Presentar un document PDF que contingui la informació amb els següents apartats. 

• Cal enviar el formulari abans del 31 d’octubre del 2022 a premi@fundaciolabastida.org 

Apartats del formulari: 

 

1. Títol del projecte 

2. Dades de l’entitat 

Dades de l’entitat que presenta la sol·licitud 

• Nom de l’entitat: 

• NIF: 

• Tipus d’entitat (Associació, Fundació, Cooperativa...): 

• Adreça: 

• Telèfon: 

• Població i codi postal: 

• Persona de contacte: 

• Càrrec: 

• Adreça electrònica: 

• Web: 

• Any de constitució: 

• Finalitat social de l’entitat: 

• Àmbit territorial: 

• Fonts de recursos: 

3. Breu descripció del projecte 

Breu descripció del projecte explicant: problema identificat, objectiu del projecte que dona resposta 

al problema identificat i actuacions previstes (màxim 1/2 pàgina) 

4. Descripció del projecte 

Descripció del projecte (màxim 5 pàgines). 

Ha d’incloure la següent informació: 

mailto:premi@fundaciolabastida.org
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• Identificació i justificació 

• Ubicació 

• Actuacions previstes 

• Desenvolupament de la cadena de producció indicant criteris Ambientals, Socials i de 

Governança (ASG) que poden ser: 

◦ Proveïdors i subministres de l’economia social i solidària, de proximitat, just i 

ecològic. 

◦ Protocol de democràcia, participació i transparència. 

◦ Equitat de gènere: 

▪ Indicar el personal assalariat, la propietat i la direcció segregat per sexes. 

▪ Pla d’igualtat. 

▪ Repartiment de càrregues i reflexió dels rols de gènere en la iniciativa. 

◦ Sostenibilitat ambiental: gestió de residus i eficiència energètica. 

◦ Finances ètiques. 

◦ Desenvolupament personal i professional. 

◦ Ús i creació amb llicència lliure. 

• Resultats esperats 

• Cronograma previst 

• Seguiment del projecte 

5. Pla de Viabilitat del projecte 

Import total del projecte:                                                        € 

 
Presentar un Pla de Viabilitat del projecte amb projecció a 3 anys en format excel. 

6. Informació addicional 

Es poden adjuntar altres documents que es considerin rellevants per a la millor comprensió del 

projecte: cartes de suport, plànols esquemàtics, fotografies, documents d’autorització, etc. 

Tota aquesta documentació addicional s’ha d’enviar en format PDF juntament amb el formulari de 

sol·licitud via correu electrònic. 

 


