Poden presentar el seu projecte qualsevol entitat jurídica de l’Alt Pirineu i Aran,
legalment constituïda (professional autònom/a, associació, micro-pime,
cooperativa) que compleixi els requisits de participació, exceptuant les entitats
públiques o publico-privades i fundacions les quals no es poden presentar a
aquesta convocatòria.
Cal presentar el projecte en nom d’una entitat jurídica legalment constituïda amb seu
social o domicili al territori de l’Alt Pirineu i Aran, en qualsevol de les seves formes
(professional autònom/a, associació, micro-pime, cooperativa…) amb una declaració
responsable on consti:
1. Que es compleixen els límits de micro-empresa de fins a 10 treballadors i una
facturació de menys de 2 milions d’euros anuals (establerts per la UE a l'Annex
1 del Reglament 651/2014), que no hi ha cap impediment legal per a participar a
la convocatòria (estar al corrent de les obligacions tributàries p.e.)
2. Que la seu social o domicili es troba a alguna de les 6 comarques de l’Alt
Pirineu i Aran (Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars
Sobirà, Val d’Aran).
Les persones formin part de més d’un projecte només es poden presentar amb un d’ells.
Així mateix, els projectes presentats s’assignaran a la comarca on pertanyin els
promotors o socis d’acord l’empadronament dels promotors o la seu social del projecte.
Els promotors dels sis projectes escollits en la primera edició del Matchfunding Arrela’t
a l’Alt Pirineu i l’Aran no podran presentar-se en aquesta segona edició.
El projecte a presentar ha de justificar que, o bé es tracta d'un projecte nou o bé es
presenta una proposta d'ampliació o de complement del projecte existent amb un clar i
nou retorn social al territori respecte el projecte original.
En cas de ser seleccionats, caldrà acreditar documentalment aquestes condicions.
Es poden presentar tots els projectes que compleixin els requisits anteriors i amb la
voluntat d’incentivar les noves iniciatives d’emprenedoria, els projectes que compleixin
els requisits següents comptaran amb una puntuació extra
Es puntuarà:
•
•
•
•
•

De 1 a 3 treballadores (2 PUNTS)
De 4 a 6 treballadores (1 PUNT)
Que el titular tingui 29 anys o menys (2 PUNTS)
Que el titular tingui de 30 a 40 anys (1 PUNT)
Si la forma jurídica és règim d’autònom o cooperativa (2 PUNTS)

1.EIX VIABILITAT I INNOVACIÓ (Cal assolir una puntuació mínima de 3
punts)
1.1 GARANTIR LA MÍNIMA VIABILITAT DEL PROJECTE (Requisit: mínim 1
punt)
•
•

•

•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte no presenta dubtes clars de la seva mínima viabilitat i
presenta un pressupost d'ingressos i despeses equilibrat, viable i realista on
queda clarament definit i detallat la correspondència entre les actuacions
previstes pel projecte i les partides previstes al pressupost.
1,5 PUNTS: El projecte a més de l'anterior, aporta documentació i informació
detallada que permet valorar la solidesa, la qualitat, coherència de la viabilitat
tècnica i econòmica del projecte
2 PUNTS: El projecte a més de l'anterior, aporta avals de tercers que permet
valorar la solidesa, la qualitat, coherència de la viabilitat tècnica i econòmica del
projecte.

1.2 DISSENY ADEQUAT DE LES RECOMPENSES, DEL PLA DE
COMUNICACIÓ, LA BASE SOCIAL POTENCIAL I EL CALENDARI DEL
PROJECTE (Requisit: mínim 1 punt)
•
•

•

•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte preveu diverses recompenses per diversos públics i
butxaques que cobreixin un rang d'aportacions ampli, almenys més de 3 i amb
una aportació mínima igual o inferior a 50€, preveu un mínim pla de
comunicació de la campanya adreçada a una base social potencial suficient per
finançar el projecte i planteja un calendari d'execució realista del projecte durant
1 any.
1,5 PUNTS: El projecte, a més de l'anterior, preveu recompenses directament
relacionades amb els resultats esperats o impacte esperat del projecte i/o que
permetin la utilització i replicabilitat dels resultats mitjançant la posada a
disposició de recursos d'ús comú.
2 PUNTS: El projecte, a més de l'anterior, presenta un pla de comunicació de la
campanya ric i detallat que demostri la capacitat de mobilització dels promotors
i/o la base social que ja té el projecte.

1.3 INNOVACIÓ DEL PROJECTE (Requisit: mínim 1 punt)
•
•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte justifica clarament que o bé es tracta d'un projecte nou o bé
es presenta una proposta d'ampliació o de complement del projecte existent amb
un clar i nou retorn social al territori respecte el projecte original.

•

•

1,5 PUNTS: El projecte, a més de l'anterior, ha realitzat un mínim anàlisi del què
han fet altres abans sobre aquell àmbit al territori o fora d’aquest (per permetre
aprofitar sinergies i superar limitacions/problemes coneguts) i/o transforma la
manera com fins ara s'aborda la problemàtica a resoldre aportant canvis
organitzatius o metodològics significatius.
2 PUNTS: El projecte, a més de l'anterior, fa aportacions significatives a reptes
globals amb aportacions més enllà del territori i/o està dissenyat de manera que
permet i fomenta la replicabilitat o escalabilitat del projecte.

2.EIX SOCIAL
2.1: PROMOURE L’INCLUSIÓ SOCIAL, LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS,
L’OCUPACIÓ, L’INICIATIVA DE JOVES I/O DONES
•
•
•

•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte preveu alguna mesura bàsica o puntual que promogui la
inclusió social, la igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat i/o la millora de
l'ocupació al territori.
1,5 PUNTS: El projecte, a més de l'anterior, preveu alguna mesura estable de
col·laboració amb agents del territori que promogui la inclusió social, la igualtat
d'oportunitats i d'accessibilitat i/o la millora de l'ocupació al territori així com
també promou l’autoocupació i l’emancipació a terceres persones
2 PUNTS: El projecte, a més de l'anterior, està impulsat en una proporció
d’almenys el 50% per joves i/o incorpora mesures d'inclusió o promoció de
col·lectius especialment vulnerables i/o preveu crear almenys 1 lloc de treball
superior a 6 mesos.

2.2 PROMOURE LA SALUT COMUNITÀRIA I LES CURES
•
•
•
•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte preveu alguna mesura bàsica o puntual que promogui la
generació d'entorns de vida saludables.
1,5 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, preveu alguna mesura estable que
promogui la generació d'entorns de vida saludables.
2 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, contribueix directament i de forma
significativa a respondre als reptes de l'emergència social a l'Alt Pirineu i Aran.

2.3 PROMOURE LA CULTURA, L’EDUCACIÓ i EL CONEIXEMENT OBERT
•
•
•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte preveu alguna mesura que promogui la continuïtat
educativa, la millora de la qualitat formativa, la millora del coneixement existent
(recerca), així com la promoció d'iniciatives i activitats culturals.
1,5 PUNTS: El projecte preveu mesures com les anteriors de forma gratuïta.

•

2 PUNTS: El projecte, a més de l'anterior, ofereix en format i/o llicències
"obertes" els continguts i/o productes del projecte (software lliure, continguts
culturals creative commons, etc).

3.EIX TERRITORIAL
3.1 PROMOURE LA SOSTENIBILITAT, L'EQUITAT TERRITORIAL I
CONDICIONS PER FIXAR POBLACIÓ AL TERRITORI
•
•

•
•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte preveu alguna mesura bàsica o puntual per mitigar les
desigualtats o dificultats d'accés per motius orogràfics, de promoció de
l'equilibri territorial dins la pròpia comarca i/o preveu un abast del projecte de
més d'una comarca.
1,5 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, preveu alguna mesura estable que
promogui la desestacionalització de l'economia (Estiu i Hivern), fomentar la
digitalització d'activitats o processos.
2 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, preveu alguna mesura que
contribueixi a fixar població al territori (Alt Pirineu i Aran) facilitant l'accés a
l'habitatge, generant llocs de treball estables, facilitant el retorn/retenció de
capital humà altament qualificat i/o l'atracció d'activitats econòmiques que no
perjudiquin significativament i de forma directa el capital natural del territori.

3.2 PROMOURE EL CONSUM I L'ECONOMIA DE CIRCUIT CURT, SOBIRANIA
LOCAL (ALIMENTÀRIA, ENERGÈTICA...), VALORITZACIÓ DELS
PRODUCTES LOCALS
•
•
•
•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte preveu alguna mesura bàsica o puntual que promogui el
consum local i/o millori la viabilitat del petit comerç, artesania.
1,5 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, preveu alguna mesura estable que
reforci el consum de proximitat i/o circuits curts, promou el consum de producte
local, promou la recirculació de moneda al territori (Alt Pirineu i Aran).
2 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, preveu alguna mesura que
contribueixi a la valorització directe de recursos locals (productes i
subproductes), que fomenti la sobirania local (alimentària, energètica, etc)
reduint la dependència externa, contribueixin directament al finançament de
serveis, béns públics o comuns del territori i/o que fomenti la resiliència del
territori davant la inestabilitat socioeconòmica.

3.3 PROMOURE L'ECONOMIA CIRCULAR, LA PRESERVACIÓ I
VALORITZACIÓ DEL CAPITAL NATURAL, EL DESENVOLUPAMENT LOCAL
SOSTENIBLE I/O LA REDUCCIÓ DE LA PETJADA ECOLÒGICA DEL
TERRITORI

•
•

•

•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte preveu alguna mesura bàsica i/o puntual però directa de
minimització del cost ambiental de l'activitat (reducció de consum de recursos,
processos menys contaminants, reducció en la generació de residus,
malbaratament alimentari, consums de renovables, compensació d'emissions),
donin suport actiu i directa a campanyes i mesures que promoguin la
responsabilitat ambiental.
1,5 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, preveu alguna mesura estable de les
mesures anteriors en la reducció-compensació de la petjada ecològica, de la
promoció de la producció ecològica, producció de renovables, promoció de la
conservació i/o valorització del patrimoni natural, promoció d'eficiència
energètica, mobilitat més sostenible.
2 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, preveu alguna mesura que promogui
"noves" oportunitats econòmiques de l'anomenada "economia verda" que
fomentin l'ocupació local sense perjudicar significativament el capital natural i
humà del territori, que fomentin l'economia circular, que contribueixin
significativament a donar suport al finançament i/o execució dels béns i serveis
públics o comuns que facin viable mitigar problemàtiques territorials.

4. TRANSPARÈNCIA
4.1 TRANSPARÈNCIA, RETIMENT DE COMPTES I DADES OBERTES
•
•
•
•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte preveu alguna mesura bàsica en la seva gestió en base als
principis de transparència i retiment de comptes.
1,5 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, preveu alguna mesura estable que
permeti el retiment de comptes de manera continuada en el temps mitjançant el
seguiment d'un codi ètic.
2 PUNTS: El projecte, a més de l'anterior, preveu alguna mesura estable
d'obertura de dades.

4.2 PARTICIPACIÓ DEMOCRÀTICA, CULTURA CÍVICA I VALORS
DEMOCRÀTICS I JUSTÍCIA GLOBAL
•
•
•
•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte preveu alguna mesura de promoció de cultura cívica i
valors democràtics.
1,5 PUNTS: El projecte, a més de l’anterior, preveu mesura de foment de la
participació directa de la ciutadania en processos d'avaluació o similars.
2 PUNTS: El projecte, a més de l'anterior, preveu alguna mesura que
contribueixi a la participació activa de la ciutadania de manera continuada per a
la presa de decisions.

4.3 Foment de la COL.LABORACIÓ I L'ECONOMIA SOCIAL

•
•
•
•

ZERO: El projecte no permet valorar aquest eix o no planteja cap mesura
suficient al respecte.
1 PUNT: El projecte l'impulsa una entitat d'economia social i/o compte amb
algun reconeixement validat de l'interès social del projecte o de la RSC.
1,5 PUNTS: El projecte fomenta la col·laboració entre agents del territori
comarcal i/o de l'Alt Pirineu i Aran per promoure algun dels eixos previst en
aquestes bases.
2 PUNTS: El projecte preveu, a més de l'anterior, fomentar la col·laboració
estratègica entre territoris de l'Alt Pirineu i Aran i/o d'àmbit superior.

