PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2021
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
(Del 18 de febrer al 22 de març de 2021)

A. PRESENTACIÓ
La Fundació Catalunya Cultura (en endavant, “la Fundació”) obre la convocatòria del
PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2021 (en endavant, “PIC”), un programa de
formació i acceleració gratuït adreçat a projectes culturals que tinguin la seu o
desenvolupin la seva activitat a Catalunya.
L’objectiu del PIC serà treballar aspectes clau que ajudin als projectes participants a
desenvolupar de manera integral la seva estratègia per optimitzar la seva viabilitat i
sostenibilitat.
El Programa consta de 3 fases:
•

1ª fase de formació col·lectiva virtual oberta als projectes inscrits que
reuneixin els requisits de participació.

•

2ª fase d’ acompanyament col·lectiva presencial, a la que accediran els 30
projectes seleccionats per un Comitè d’ avaluació.

•

3ª fase de mentories individualitzades i acceleració i presentació pública, a
la que accediran els 10 projectes finalistes seleccionats pel mateix Comitè
d’avaluació.

Els 10 projectes finalistes optaran al Premi IMPULSA CULTURA 2021, amb una dotació
de 10.000 euros.
B. SOL.LICITUD

Els projectes culturals que vulguin participar del Programa IMPULSA CULTURA 2021
hauran d’enviar correctament omplert el formulari d’inscripció (en endavant, “el
Formulari”) publicat a la pàgina web www.fundaciocatalunyacultura.cat abans del dia 22
de març de 2021.
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C. FASES DEL PIC 2021

1ª fase de formació col·lectiva virtual:

1. Participen: els projectes culturals que hagin cursat correctament el Formulari i
reuneixin als requisits descrits en l’apartat D.
2. Calendari: abril i maig 2020.
3. Sessions: 10 sessions formatives virtuals (webinars) de 2 hores de durada cada
sessió, així com de dues trobades virtuals (“Trobada Inici PIC 2021”, el 8 d’abril /
“Trobada Fi webinars”, el 25 de maig).
4. Continguts de les sessions: optimització del model de negoci i proposta de valor;
aspectes jurídics; medició d’impacte; comunicació, màrqueting i públics; digitalització
del sector cultural; estratègia en la recerca de finançament extern; lideratge i gestió
d’equips.
5. Finalitzada aquesta primera fase, un comitè format per professionals i experts en
l’àmbit cultural i empresarial (en endavant, “el Comitè d’avaluació”) avaluarà i
seleccionarà un màxim de 30 projectes que passaran a la segona fase.
6. Els projectes no seleccionats passaran a formar part de la Comunitat IMPULSA i
se’ls hi oferirà, entre d’altres, poder assistir a les diferents jornades formatives i de
networking organitzades per la Fundació que els permetrà conèixer i enxarxar-se
amb altres projectes de la Comunitat IMPULSA.

2ª fase d’ acompanyament col·lectiva i presencial:

1. Participen: els 30 projectes seleccionats pel Comitè d’avaluació que avaluaran en
base els criteris de selecció.
2. Calendari: del 12 al 16 de juliol 2021.
3. Continguts: workshops, ponències, espais de networking, entre d’altres, centrats en
aprofundir tant els aspectes tractats durant les sessions virtuals com en acompanyar
i assessorar els projectes de manera més personalitzada.
3ª fase de mentories individualitzades i acceleració:

1. Participen: els 10 projectes seleccionats pel Comitè d’avaluació que els avaluaran
en base als criteris de selecció descrits en l’apartat D.
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2. Calendari: octubre i novembre 2021.
3. Continguts: Programa de mentories i tutories individualitzades adaptades a les
necessitats concretes de cada projecte.

Es requereix una assistència mínima del 80% de les activitats proposades en les
diferents fases del PIC. La falta d’assistència haurà de justificar-se, podent la Fundació
excloure del PIC aquell projecte que no ho acompleixi.

VI Edició IMPULSA: Presentació pública:
1. Participen: els 10 projectes culturals finalistes escollits pel Comitè d’avaluació que
hagin finalitzat amb èxit les fases del PIC 2021.
2. Calendari: 21 d’octubre 2021 (pendent de confirmar).
Amb la voluntat de fomentar l’apropament entre l’empresa i la cultura, els 10 projectes
finalistes tindran l’oportunitat de presentar públicament les seves propostes a la VI edició
d’ IMPULSA.
La Fundació es reserva el dret de proposar la persona representant del projecte que
consideri més adequada per a fer la presentació pública.

Premi IMPULSA CULTURA 2021:
Els 10 projectes finalistes optaran al Premi IMPULSA CULTURA 2021 que la Fundació
convoca anualment en la seva voluntat de promoure, impulsar, donar suport i visibilitat
al sector cultural.
Serà un Jurat format per persones rellevants del món de l’empresa i la cultura qui
escollirà el projecte cultural mereixedor del Premi.
El projecte guanyador rebrà una dotació econòmica de deu mil euros (10.000.-€) i es
lliurarà en el marc de la VI edició d’ IMPULSA.
D. CRITERIS DE SELECCIÓ

Poden participar en la present convocatòria els projectes culturals que reuneixen els
següents requisits:
▪

Tenir personalitat jurídica (en totes les formes jurídiques previstes per llei:
S.L./U, S.A., Fundació, Associació, Cooperativa, etc.); queden descartades
iniciatives de persones físiques.

▪

Caràcter privat; queden descartades les iniciatives d’entitats públiques.
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▪

Tenir la seu o desenvolupar la seva activitat a Catalunya.

▪

Projectes que no hagin participat en el PIC en el darrer any.

▪

El projecte cultural ha d’existir i està implementat a la data d’inscripció; queden
descartades iniciatives de futur.

El Comitè avaluarà i seleccionarà els projectes, en les diferents fases, en base el
següents criteris:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La innovació en la seva proposta de valor
La capacitat transformadora
L’impacte social/cultural
L’impacte positiu en l’àmbit educatiu
La capacitat de rèplica/continuïtat i projecció
Autosuficiència (o potencial d’autosuficiència en base al seu model
econòmic)
➢ Governança de l’entitat i equip del projecte (que garanteixi el bon
funcionament de la mateixa)

E. PUBLICACIÓ
Els noms dels projectes seleccionats en cada fase seran publicats a la pàgina web de
la Fundació.
Per a qualsevol dubte podeu contactar-nos entre les 10.00 h i les 14.00 h al telèfon: 934
123 143 o enviar-nos un e-mail a: jbordas@fundaciocatalunyacultura.cat

Fundació Catalunya Cultura - Aragó, 255, 08007 Barcelona T. 934 123 143

