PREMIS 33a
ATENEUS edició
2022

PER A
ENTITATS NO
FEDERADES

RECONEIXEM
EL TEU
ESFORÇ,
PRESENTA-T’HI!
Termini de
presentació de
candidatures:
de l‘1 de juny al
15 d’octubre
de 2022

CATEGORIA: FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ
PRESENTACIÓ
DE CANDIDATURES
•

•

Pot optar a aquest premi qualsevol activitat
que hagi fomentat la participació, mitjançant
la programació i l’organització d’actes culturals
i festius d’arrel, així com d’espectacles
d’arrel tradicional, majoritàriament, catalana
realitzades entre l’1 de setembre de 2021 i el
30 de setembre de 2022.
En queda exclosa l’activitat ordinària i les
festes tradicionals d’interès nacional.

•

El termini de presentació de candidatures
és de l’1 de juny fins a les 24 hores del 15
d’octubre de 2022.

•

Només
s’acceptaran
les
candidatures
trameses via web que hagin estat presentades
dins d’aquest període i que s’ajustin als
requeriments previstos al formulari de
presentació disponible a premis.ateneus.cat

•

•

Tan sols es podrà presentar una única
candidatura a cada categoria. Una mateixa
candidatura no podrà optar a més d’una
categoria.
Les candidatures premiades en els darrers tres
anys no es podran presentar un altre cop a la
mateixa categoria si el projecte no ha sofert
un canvi destacat.ini el jurat en tot allò que no
estava previst.

El jurat estarà format per
vinculades al món associatiu i
escollides per la Federació
Catalunya (FAC). Actuarà com
persona que la FAC designi,
sense vot.

CRITERIS DE VALORACIÓ

tres persones
cultural català,
d’Ateneus de
a secretari/a la
amb veu, però

•

oherència del projecte, fent una descripció
C
clara d’accions, activitats i objectius, continuïtat,
singularitat i incorporació d’elements d’innovació.

•

Implicació de col·lectius i persones voluntàries i la
de col·lectius diversos.

•

El jurat es reunirà el mes de novembre del 2022
per seleccionar les candidatures guanyadores.

•

Poder de transformació del territori.

•

Si el jurat ho considera oportú, podrà declarar
el premi desert en qualsevol de les seves
categories.

•

El veredicte del jurat es farà públic el dia del
lliurament dels Premis Ateneus que tindrà
lloc durant el mes de desembre. El lloc i el
programa s’anunciarà amb suficient antelació
al web de la FAC.

Pot optar a aquesta categoria qualsevol entitat
sociocultural que NO estigui federada a la
Federació d’Ateneus de Catalunya.

•

•

JURAT I VEREDICTE

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La presentació de candidatures per a la concessió dels
Premis Ateneus implicarà l’acceptació d’aquestes bases
i del que determini el jurat en tot allò que no estava
previst.

PREMIS
Es concediran tres premis:
•

Un primer premi, consistent en un guardó
i 2.000 €.

•

Un segon premi, consistent en un diploma
acreditatiu i 1.000 €.

•

Un tercer premi, consistent en un diploma
acreditatiu i 500 €.

Les dotacions econòmiques dels premis restaran sotmeses
a la retenció establerta per la normativa tributària vigent.

Més
informació:
932 688 130
premis.ateneus.cat
Visiteu la pàgina web oficial
dels Premis Ateneus a
https://premis.ateneus.cat/
o mitjançant el codi QR

Organitza:
Hi col·labora:

