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1. OBJECTIU
En data 18 de maig de 2017, l’Associació pel Refugi Casa nostra, casa vostra (en endavant, Casa
nostra, casa vostra) obre la convocatòria dels Premis Casa nostra, casa vostra, a la qual es destinaran íntegrament els beneficis de la campanya realitzada entre el 29 de novembre del 2016 i el 18
de febrer del 2017, un cop descomptades les despeses que la mateixa campanya va generar.
L’objecte de les bases dels Premis Casa nostra, casa vostra és la regulació de la convocatòria de
premis a projectes d’entitats sense ànim de lucre que treballen per donar suport a les persones
refugiades i/o migrants.
La finalitat dels projectes que s’hi presenten ha d’estar emmarcada en alguna de les tres línies
d’actuació:
1. Acció Internacional
2. Acollida
3. Sensibilització i incidència
No s’admetran aquells projectes que, a valoració de Casa nostra, casa vostra, no s’adeqüin a les
línies d’actuació marcades o no es considerin viables.

2. REQUISITS DE LES ENTITATS
Les entitats sol·licitants han de complir els següents requisits:
1. Estar constituïdes legalment com entitats sense ànim de lucre
2. Tenir com a mínim un any d’antiguitat en el moment de presentar-se a la convocatòria
3. Estar al corrent de les obligacions laborals i fiscals
4. Tenir seu o delegació a Catalunya
Es poden presentar a nivell individual o conjuntament amb altres organitzacions. En el cas de presentacions conjuntes, s’ha d’identificar clarament quina és l’entitat sol·licitant.
Queden expressament excloses les fundacions i associacions d’empreses o grups d’empreses, les
obres socials de les caixes d’estalvi, les organitzacions governamentals, els partits polítics i les organitzacions vinculades a partits polítics.

3. TIPOLOGIA I REQUISITS DELS
PROJECTES
Els projectes han d’estar emmarcats en una d’aquestes tres línies d’actuació:
1. Acció internacional
1.1 Proporcionar ajuda per a pal·liar les primeres conseqüències de la crisi de fronteres i del desplaçament forçós, inclosos els programes d’acció immediata o rescats.
1.2 Mitigar les conseqüències de les migracions forçades.
2. Acollida
2.1 Proporcionar serveis per atendre les necessitats urgents i bàsiques de les persones desplaçades forçosament i dels seus familiars.
2.2 Facilitar la creació de xarxes de suport per a les persones refugiades enfortint els
vincles amb la comunitat d’acollida.
3. Sensibilització i incidència
3.1 Sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania sobre les causes i conseqüències de les
crisis migratòries i dels desplaçaments forçosos.
3.2 Fer incidència i pressió política per afavorir lleis i polítiques d’acollida i suport a
les persones refugiades i/o migrants.
Els projectes premiats s’han d’iniciar l’any 2017 i s’han d’executar en un termini màxim de dotze
mesos. Els projectes que es presentin en el marc d’aquesta convocatòria no poden tenir afany de
lucre.
Un projecte que es dugui a terme en col·laboració entre diverses entitats només es podrà presentar una única vegada a través d’una de les entitats.
Una mateixa entitat o delegació només podrà presentar un únic projecte a la convocatòria.

4. DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica de la convocatòria és de 211.562 €.
Els projectes guanyadors rebran una aportació econòmica que en cap cas pot superar el 75% del
cost total del projecte.
L’import màxim dels premis és de:
•

Fins a 30.000 € per als projectes guanyadors presentats a la línia d’actuació d’Acció internacional

•

Fins a 20.000 € pels projectes guanyadors presentats per a la línia d’actuació d’Acollida i la
línia d’actuació de Sensibilització i incidència

L’import exacte de cadascun dels premiats dependrà de les característiques del projecte i la valoració tècnica obtinguda.
L’import del premi pot incloure despeses indirectes associades al projecte fins a un màxim del 10%
del total de l’import concedit.
En el cas de no superar la fase d’avaluació un número suficient de projectes com per esgotar el
total de la dotació de la convocatòria, Casa nostra, casa vostra es reserva el dret d’augmentar la
dotació dels projectes guanyadors.

5. CRITERIS D’AVALUACIÓ
Les sol·licituds s’avaluaran tenint en compte especialment els següents aspectes:

En relació a l’entitat sol·licitant, es valorarà que demostri:
•

Solvència econòmica suficient per poder dur a terme el projecte presentat

•

Experiència en la realització de projectes del mateix àmbit d’actuació i col·lectiu
destinatari

•

Implementació de mecanismes de transparència econòmica (difusió de la memòria
econòmica i d’activitats, etc.) i de gestió

Només per a aquells projectes que es presentin en la línia d’Acció internacional, també es
valorarà favorablement que l’entitat o entitats sòcies locals/contraparts, demostrin:
•

Experiència en la realització de projectes del mateix àmbit d’actuació i col·lectiu
destinatari

•

Experiència de treball conjunt amb l’entitat que presenta el projecte a aquesta convocatòria

•

Implementació de mecanismes de transparència econòmica (difusió de la memòria
econòmica i d’activitats, etc) i de gestió

En relació als projectes, es valorarà favorablement els següents aspectes:
•

Detecció, justificació i contextualització de les necessitats i dels drets vulnerats

•

La coherència i pertinença de la metodologia i el pla de treball proposat

•

La viabilitat tècnica, econòmica i de gestió

•

L’apoderament i participació de les persones destinatàries

•

Actuació holística que abasti les diferents dimensions, drets i necessitats de les persones

•

L’adequació als factors socioculturals

•

Aplicació de mesures o accions relacionades amb la igualtat de gènere i la no discriminació per raó de sexe, origen ètnic, religió, conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.

•

La sostenibilitat social, econòmica i mediambiental

•

L’estratègia de continuïtat i/o sortida

•

El treball en xarxa i coordinació amb altres entitats, institucions i/o recursos

•

Les accions de sensibilització i mobilització social

•

El caràcter innovador aportant aspectes diferencials en la planificació i/o execució

•

La resposta a situacions d’urgència

•

Mecanismes de seguiment i avaluació

•

L’impacte i capacitat transformadora de la proposta a mig-llarg termini

6. PRESENTACIÓ DE PROJECTES
La presentació de les sol·licituds es farà exclusivament per correu electrònic, a l’adreça

convocatoria@casanostracasavostra.cat
Cal adjuntar la següent documentació obligatòria:
•

Formulari de sol·licitud (al web www.casanostracasavostra.cat, hi ha disponible el
model de formulari de sol·licitud)

•

Estatuts de constitució de l’entitat

•

Inscripció de l’entitat al registre corresponent

•

Certificat de la persona representant legal de l’entitat, declarant la veracitat de la
documentació i informació aportada

•

Certificat de la persona representant legal de l’entitat en què consti la composició
nominal i el NIF de cadascun dels membres de la junta directiva, del patronat o de
l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant

•

Certificat de l’Agència Tributària segons el qual l’entitat està al corrent de les obligacions fiscals, vigent en el moment de la presentació del projecte

•

Certificat de la Seguretat Social segons el qual l’entitat està al corrent de les obligacions laborals, vigent en el moment de la presentació del projecte

•

Balanç i compte de resultats dels dos últims exercicis signats pel representant legal
de l’entitat

•

Memòria econòmica i d’activitats de l’entitat de l’últim exercici

•

Acord signat entre l’entitat sol·licitant i l’entitat sòcia local/contrapart per a la presentació del projecte a la convocatòria (només per als projectes d’Acció internacional que ho requereixin).

Tota la documentació ha d’estar signada per la persona representant legal de l’entitat.
La documentació adjuntada no pot superar els 20 MB.
S’haurà de lliurar tota la documentació en un sol correu.
Només s’acceptaran sol·licituds presentades dins del termini establert. El termini de presentació
s’inicia el dia 18 de maig de 2017 i finalitza el dia 18 de juny de 2017 (tots dos inclosos).
En el període de valoració de les sol·licituds, l’equip d’avaluació, a través de Casa nostra, casa vostra, es reserva el dret de sol·licitar informació addicional de la inicialment presentada, si es considera oportú.
La formalització de la sol·licitud suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria i de la resolució.
La resolució serà inapel·lable.
Al web www.casanostracasavostra.cat, hi ha disponible el model de formulari de sol·licitud.

7. RESOLUCIÓ DE LA
CONVOCATÒRIA
Un equip independent de avaluadors professionals independents avaluarà els projectes presentats. A partir dels resultats d’aquesta avaluació, es procedirà al repartiment de l’import de la convocatòria.
Els projectes seleccionats es publicaran al web www.casanostracasavostra.cat abans que acabi el
mes de juliol del 2017.
Les entitats premiades signaran les condicions d’acceptació del premi on es comprometen a destinar l’import íntegre del premi al projecte presentat.

8. DISPOSICIONS GENERALS
L’entitat sol·licitant garanteix sota la seva responsabilitat que tota la informació i documentació
presentada no infringeix drets, ni drets de propietat intel·lectual de tercers.
Les entitats guanyadores en aquesta convocatòria es comprometen, en l’execució d’aquesta, al
compliment de la legislació vigent, i principalment en matèria de drets fonamentals.
Casa nostra, casa vostra queda exempta de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de
qualsevol altra mena derivada de les actuacions a què restin obligades les persones o entitats destinatàries del premi atorgat.
Casa nostra, casa vostra no es responsabilitza de la reclamació o conseqüència adversa que es pugui generar en la implementació del projecte, ja sigui de forma directa o indirecta.
Les entitats premiades a la present convocatòria autoritzen a Casa nostra, casa vostra a utilitzar en
qualsevol mitjà les dades, imatges i/o gravacions que es generin en el marc d’aquesta convocatòria.

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, les dades facilitades passaran a formar part d’un fitxer automatitzat sota la
responsabilitat de l’Associació pel Refugi Casa nostra, casa vostra (NIF G66828518) i seran tractades per tal de gestionar la sol·licitud i l’enviament d’informació sobre la convocatòria.
En qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, rectificació i/o cancel·lació mitjançant correu electrònic a la següent adreça hola@casanostracasavostra.cat, indicant el dret que voleu fer
efectiu.
La presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació íntegra de les condicions d’aquestes bases.

