
Bases 2016

Categoria e ntitat
Aquesta categoria vol premiar la trajectòria
destacada d’una entitat que desenvolupi i
implementi projectes concrets a favor dels
joves mitjançant el foment de l’esperit
emprenedor, l’ocupabilitat i la inserció laboral,
l’educació i l’èxit escolar, la vocació i el talent.



La FPdGi convoca els Premis Fundació Princesa de Girona 2016 amb la
voluntat de promoure i fomentar la iniciativa i l’esforç, la recerca científica i
la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves
emprenedors i innovadors que demostren inquietud per construir un món
més just en un entorn globalitzat i que tenen la capacitat d’assumir riscos i
la motivació necessàries per induir canvis en la societat.
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Emprenedoria i innovació

Premis a la trajectòria de joves

Quatre categories premien les trajectòries de joves que han
desenvolupat projectes o negocis —especialment si aquests han comportat
dificultat o risc— i que, d’aquesta manera, han estat capaços d’induir, de
manera creativa, canvis positius en la societat en quatre àmbits diferents:

ARTS I LLETRES RECERCA CIENTÍFICA

EMPRESA SOCIAL
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Premi a la trajectòria d’entitats

S’estableix també una cinquena categoria adreçada a premiar la
trajectòria destacada d’una ENTITAT que treballi a favor dels joves en
el foment de l’esperit emprenedor, l’ocupabilitat i la inserció laboral,
l’educació i l’èxit escolar, i el desenvolupament de vocacions i talents.
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Categoria entitat

Aquest document és un resum de les bases de participació per a la 
categoria ENTITAT. El text complet de les bases, el detall de les categories 
restants i altres informacions d’interès es troben a disposició del públic a:
Web: www.fpdgi.org

Informació addicional sobre el procés:
A/e: premis@fpdgi.org

Telèfon: 972 410 410



Premis Fundació Princesa de Girona
Categoria e ntitat

Aquesta categoria vol premiar la trajectòria destacada d’una entitat 
que desenvolupi i implementi projectes concrets a favor dels joves 
mitjançant el foment de l’esperit emprenedor, l’ocupabilitat i la 
inserció laboral, l’educació i l’èxit escolar, la vocació i el talent.
.

Criteris d’avaluació

1. Exemplaritat Aquest criteri és excloent

És inspiradora i té la capacitat de mobilitzar els joves, a més de 
demostrar permanència en el temps i viabilitat futura.

Destaca pels seus valors i comportament ètic i, en particular, pel seu 
lideratge, per les pràctiques de transparència i eficiència en l’ús dels 
recursos així com per la capacitat de transformació i d’influència en la 
societat.

5. Reconeixement social

És un referent en el seu entorn immediat a causa de les seves 
característiques, els seus trets distintius i la tasca duta a terme.
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…cooperació, ocupació, 
discapacitat, formació, èxit 
escolar, inserció laboral, 
associacionisme, 
prevenció, educació, 
esport, talent, vocacions, 
emprenedors…

Les candidatures s’han de presentar abans del 30 de novembre del 2015 .

Només es consideraran vàlides les candidatures que es presentin a través del 
formulari accessible al web www.fpdgi.org.
Les reunions del jurat tindran lloc durant el primer semestre del 2016.

Les entitats candidates han d’estar inscrites en un registre de fundacions o 
associacions sense ànim de lucre d’un país de la Unió Europea amb una 
antiguitat de més de cinc anys.

Requisits que han de complir els 
candidats

Presentació de les candidatures en la 
categoria entitat

3. Impacte

Aporta solucions sostenibles i transformadores a problemes reals,

és capaç de mobilitzar la seva base social i de treballar conjuntament amb 
altres entitats i agents del territori, amb resultats quantificables, públics i 
contrastats, i

està enfocada als col·lectius de joves més vulnerables.
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2. Diferenciació

Desenvolupa projectes únics i que marquen la diferència, 

amb un efecte multiplicador, replicables i sostenibles en el temps.

4. Excel·lència en la gestió

Adopta bones pràctiques avançades de gestió i transparència així com de 
sostenibilitat ambiental. En aquest sentit, disposa d’un pla estratègic i fa un 
seguiment regular dels resultats a través de l’ús d’indicadors tangibles dels 
seus èxits i de la revisió d’objectius. Així mateix, du a terme auditories de la 
gestió pública amb una periodicitat anual o elabora una memòria d’activitats.
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Premi FPdGi 2015
categoria entitat

Fundación Secretariado Gitano

Aquesta entitat social i intercultural sense ànim de lucre ha estat 
distingida per la seva tasca a favor de la inclusió social i la igualtat 
d’oportunitats de la comunitat gitana tant a Espanya com en l’àmbit 
europeu. Durant la seva extensa trajectòria ha ofert serveis molt 
variats d’integració social, suport econòmic, inserció laboral, suport 
educatiu i formatiu, sensibilització, etc.
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