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PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2022 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 
(Del 31 de gener al 28 de febrer de 2022) 

 

 
A. PRESENTACIÓ 

 

La Fundació Catalunya Cultura (en endavant, “la Fundació”) obre la convocatòria del 
PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2022 (en endavant, “PIC”), un programa de 
formació, mentoria i acceleració gratuït adreçat a projectes culturals que tinguin la 
seu o desenvolupin la seva activitat a Catalunya. 

 
L’objectiu del PIC és proporcionar als projectes culturals, eines i metodologies que els 
permeti analitzar, revisar i millorar aspectes claus dels seus projectes amb la finalitat 
d’optimitzar la seva gestió, viabilitat i sostenibilitat. 

 
 

El Programa consta de 4 fases: 

 

• 1ª fase de formació col·lectiva virtual, a la que accediran els projectes que, 
havent cursat correctament la inscripció, reuneixin els requisits de participació i 
siguin seleccionats pel Comitè d'avaluació. 

 

• 2ª fase d’acompanyament col·lectiva presencial, a la que accediran els 
projectes que finalitzin la primera fase del Programa. 

 

• 3ª fase de preparació i presentació pública, a la que accediran els 10 projectes 
finalistes seleccionats per el Comitè d’avaluació. 

 
• 4 ª fase de mentoria en gestió i viabilitat econòmica, en la qual participaran 

els 10 projectes finalistes. 

 
 

Els 10 projectes finalistes optaran als Premis IMPULSA CULTURA. El projecte 
guanyador, rebrà el Premi IMPULSA CULTURA 2022, dotat amb 10.000 euros i els 9 
projectes finalistes rebran premis valorats en un total de 62.000 euros. 

 

B. SOL.LICITUD 
 
 

Els projectes culturals que vulguin participar en el Programa IMPULSA CULTURA 2022 

hauran d’omplir el formulari d’inscripció (en endavant, “el Formulari”) publicat a la pàgina 

web www.fundaciocatalunyacultura.cat abans del dia 28 de febrer de 2022, data límit de 

la convocatòria. 

Els noms dels projectes seleccionats en cada fase seran publicats a la pàgina web de 
la Fundació www.fundaciocatalunyacultura.cat. 

http://www.fundaciocatalunyacultura.cat/
http://www.fundaciocatalunyacultura.cat/


2 

 

 

 

C. FASES DEL PIC 2022 
 

 

1ª Fase. Formació col·lectiva virtual 

 

1. Participen: els projectes culturals que hagin omplert correctament el Formulari i 

reuneixin als requisits de participació i hagin estat seleccionats per al Comitè 

d’avaluació (veure apartat D). 

2. Calendari: del 29 de març al 6 de maig de 2022. 

3. Sessions: 20-25 hores de formació, 10 sessions formatives (2 presencials - 8 

virtuals). 

4. Continguts: optimització del model de negoci i proposta de valor; aspectes jurídics; 

impacte social i cultural; comunicació, màrqueting i públics; transformació digital; 

estratègia en la recerca de finançament extern; lideratge i gestió d’equips. 

 

 
2ª Fase. Acompanyament col·lectiu i presencial: Jornades IMPULSA 

 

1. Participen: els projectes que han participat a la primera fase. 

2. Calendari: del 13 al 17 de juny. 

3. Sessions: 20-25 hores d’activitats formatives presencials. 

4. Continguts: Tallers monogràfics, ponències, espais de networking, taules rodones, 

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. 

Un cop finalitzada la segona fase, el Comitè avaluador seleccionarà els 10 projectes 
finalistes. Aquells no seleccionats passen a formar part de la Comunitat IMPULSA. 

 
 

3ª Fase. Preparació i presentació pública: VII IMPULSA CULTURA 

 

1. Participen: els 10 projectes seleccionats pel Comitè d’avaluació. 

2. Calendari: del 3 d’octubre al 20 d’octubre, dia de la presentació pública. 

3. Sessions: 30 hores de formació. 

4. Continguts: mentories de preparació per a la presentació pública del projecte, el dia 

del VII IMPULSA CULTURA.
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Premi IMPULSA CULTURA 2022: 
 

Els 10 projectes finalistes optaran al Premi IMPULSA CULTURA que la Fundació 
convoca anualment en la seva voluntat de promoure, impulsar, donar suport i visibil itat 
al sector cultural. 

 
El projecte guanyador rebrà una dotació econòmica de deu mil euros (10.000.-€) i una 
obra artística. El Premi es lliurarà en el marc del VII IMPULSA CULTURA. 

 
La resta de projectes finalistes rebran premis valorats en un total de seixanta dos mil 

euros (62.000.-€). 

Serà un Jurat format per persones rellevants del món de l’empresa i la cultura qui 
escollirà el projecte cultural mereixedor del Premi. 

 

 
4 ª Fase. Programa de mentoria en gestió i viabilitat econòmica 

 

1. Participen: els 10 projectes finalistes. 

2. Calendari: del 27 de setembre al 16 de desembre. 

3. Sessions: 20 hores/projecte. 

4. Continguts: mentories i tutories personalitzades adaptades a cada projecte, de la mà 

de professionals de KPMG i altres professionals amb una àmplia experiència en 

diferents àmbits. 

 

 
D. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I CRITERIS DE SELECCIÓ 

 
 

Requisits de participació: 

 
Poden participar a la present convocatòria els projectes culturals que reuneixen els 

següents requisits de participació: 

▪ 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. 

 
▪ Tenir la seu o desenvolupar l’activitat a Catalunya. 

 
▪ No haver participat a l’edició anterior del PIC. 

 
▪ Haver omplert correctament el Formulari d’inscripció. 

 
▪ Haver transcorregut, com a mínim un any des de l’inici de l’activitat del Projecte 

(respecte la data d’inscripció). 
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El Comitè avaluarà aquells projectes que hagin complert els requisits de participació i 

seleccionarà els projectes culturals que participessin en el PIC 2022 sobre la base de 

diversos criteris de selecció, entre els quals destaquen: 

 

➢ La viabilitat econòmica del projecte (possibilitat de ser econòmicament viable) 

 
➢ La sostenibilitat econòmica (possibilitat de permanència i consolidació en el 

temps) 

 
➢ Innovació en la seva proposta de valor 

 
➢ L’impacte social/cultural 

 

 
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 

mailto:jbordas@fundaciocatalunyacultura.cat
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