Bases 2018
Premi Entitat Internacional
A entitats i organitzacions de la Unió Europea en
l’àmbit del desenvolupament professional
de joves i/o la innovació educativa.

La FPdGi convoca el Premi Entitat Internacional
Fundació Princesa de Girona 2018
per a entitats i organitzacions de la Unió Europea
que treballin en l’àmbit del desenvolupament
professional de joves i/o la innovació educativa.
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Premi Entitat Internacional FPdGi a la trajectòria d’entitats i
organitzacions de la Unió Europea en l’àmbit del
desenvolupament professional de joves, en la innovació
educativa o en tots dos camps.
La Fundació convoca aquest premi amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria d’entitats i organitzacions amb seu
en qualsevol país de la Unió Europea que treballin a favor de joves d’entre 16 i 25 anys en algun dels àmbits
següents: la millora de l’ocupabilitat, la inserció laboral, la innovació en l’educació, el foment de l’èxit escolar i el
desenvolupament de vocacions científiques.

Qui pot ser premiat?
Són elegibles les entitats i les organitzacions
privades inscrites, amb una antiguitat de més de
cinc anys, en un registre de fundacions o
associacions sense ànim de lucre d’un país de la
Unió Europea.
Les entitats públiques, les universitats i els
centres educatius no són elegibles.
Totes les candidatures han d’estar avalades per
mitjà d’una carta de suport a l’organització o
entitat candidata.
Aquests avals en forma de carta de suport els poden elaborar
responsables d’organitzacions, entitats i institucions
representatives de qualsevol país de la Unió Europea, com ara
universitats, ajuntaments, cambres de comerç o altres institucions
públiques i privades de prestigi reconegut, així com els patrons de
la Fundació Princesa de Girona i els membres del seu Consell
Assessor. Es pot avalar més d’una candidatura.
(Més informació sobre la sol·licitud i el lliurament d’avals a la pàgina 6.)

Com, quan i on es
presenten les candidatures?
Abans del 30 d’octubre del 2017.
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 2018.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
SOBRE EL PROCÉS
Web: www.fpdgi.org
A/e: premis@fpdgi.org
Telèfon: +34 972 410 410

Fundació Princesa de Girona
Premi Entitat Internacional
Dirigit a reconèixer la trajectòria destacada d’una entitat europea 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, les vocacions i el talent.

Criteris d’avaluació
1. Exemplaritat Aquest criteri és excloent



Capacitat de mobilitzar. Treballa conjuntament amb altres entitats i agents del
territori, amb resultats quantificables, públics i contrastats.

Orientació als menys afavorits. Centrada en els col·lectius de joves més
vulnerables.



Inspiració. Capacitat per mobilitzar els joves, demostrant continuïtat en el
temps i viabilitat futura.





Valors i comportament ètic. Lideratge en pràctiques de compromís ètic i
eficiència en l’ús dels recursos, així com capacitat de transformació i
d’influència en la societat.



4. Excel·lència en la gestió
Millora contínua. Adopta bones pràctiques avançades de gestió i transparència.



Mesurament. Està compromesa amb el mesurament, l’avaluació i l’aprenentatge
continu.



Transparència. Elabora anualment una memòria d’activitats.



Sostenibilitat financera. Disposa de fonts de finançament alineades i
diversificades.

2. Diferenciació



Missió i actuació. S’enfoca de manera clara i ferma cap a la missió
desenvolupant projectes únics, replicables i sostenibles en el temps, i
amb un efecte multiplicador.
3. Impacte



Resultats. Aporta solucions sostenibles i transformadores a problemes
reals dels joves en qualsevol indret del món.

5. Reconeixement social



Referència per a altres organitzacions i institucions. Conseqüència de les
seves característiques, els seus trets distintius i la tasca duta a terme.

Presentació de candidatures
Les candidatures s’han de presentar abans de les 23.59 h del dia 30 d’octubre del 2017.
Només es consideraran vàlides les candidatures que es presentin a través del formulari accessible al web www.fpdgi.org.

Jurat del premi
El Premi Entitat Internacional Fundació Princesa de Girona té un
jurat compost per cinc persones que s’escullen per la seva condició
de membres del Consell Assessor de la FPdGi i d’experts externs en
la matèria objecte de valoració.

LLIURAMENT DE PREMIS 2018

La decisió final sobre la candidatura premiada s’adopta per majoria
simple, ha d’estar suficientment argumentada i és inapel·lable.

Cada premi consistirà en una reproducció d’una obra de
l’escultor espanyol Juan Muñoz i un premi en metàl·lic de 10.000
euros.

En cas que un membre del jurat es trobi amb qualsevol conflicte
d’interès en relació amb alguna de les candidatures presentades,
s’ha d’abstenir en el debat i en la votació.
El jurat pot declarar desert un premi en cas que consideri que cap de
les candidatures proposades no compleix els requisits o els objectius
del guardó.
El jurat interpretarà i completarà les bases d’aquests premis suplintne les llacunes i resolent els dubtes que es puguin plantejar.
El vot dels membres del jurat és indelegable i s’ha d’emetre
personalment en el moment de procedir a la votació.

Els Premis FPdGi es lliuraran d’acord amb les resolucions dels
jurats designats i es comunicaran de manera convenient.

La FPdGi es reserva el dret de proposar la persona de l’entitat
que, al seu entendre, encarni millor el projecte premiat per tal
que reculli el guardó en la cerimònia de lliurament de premis.
El premi en metàl·lic atorgat a l’entitat guanyadora s’haurà de
destinar a projectes i activitats de la mateixa naturalesa que els
reconeguts amb el guardó.
L’entitat premiada haurà d’entregar una memòria de l’ús dels
fons abans de l’1 de juliol de l’any posterior al lliurament del
premi.
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Presentació de candidatures
Les candidatures s’han de presentar abans de les 23.59 h del dia 30
d’octubre del 2017.
Totes les candidatures han d’estar avalades per mitjà d’una carta de
suport a l’organització o entitat candidata. Aquests avals en forma de
carta de suport els poden elaborar responsables d’organitzacions i
institucions locals o de la UE representatives, com ara universitats,
ajuntaments, cambres de comerç o altres institucions públiques i
privades de prestigi reconegut, així com els patrons de la Fundació
Princesa de Girona i els membres del seu Consell Assessor.(1) Es pot
avalar més d’una candidatura. Les cartes d’aval s’han d’adjuntar com
a fitxer al formulari de candidatura i la data de la seva redacció ha
de ser posterior al 30 de juny del 2017.
Perquè una candidatura sigui vàlida, cal que es presenti a través del
formulari d’inscripció al premi, al qual es pot accedir a través del web
www.fpdgi.org.
El formulari de presentació de candidatures s’ha d’emplenar en
anglès.
El jurat no tindrà en compte cap altra informació que no sigui la inclosa
dins el formulari de presentació de candidatura i la que s’hi pugui
adjuntar. La Fundació pot sol·licitar més informació a les entitats
candidates en el cas que ho consideri escaient.
(1)

La llista de patrons de
la FPdGi i de membres
del seu Consell Assessor
es troba disponible al
web www.fpdgi.org.

La presentació d’una candidatura implica necessàriament l’acceptació
íntegra d’aquestes bases.
Les entitats candidates no premiades en l’edició anterior local per a
Espanya poden presentar novament la seva candidatura. Si desitgen
recuperar la informació inclosa en formularis electrònics previs per a
aquesta edició, poden contactar amb la secretaria dels premis a través
de l’adreça premis@fpdgi.org.

Les organitzacions o entitats candidates han de garantir, amb
indemnitat total per a la Fundació, la veracitat de la informació
proporcionada així com la titularitat i els drets d’explotació
enfront de tercers de tots els materials gràfics, noms comercials
i altres dades inclosos en el formulari de presentació que la
FPdGi pugui utilitzar per fer difusió dels premis o dels premiats.
INFORMACIÓ INCLOSA EN EL FORMULARI I DADES DE
CARÀCTER PERSONAL

Les organitzacions o entitats que es presentin candidates
consenten expressament la publicació de la informació facilitada
en el formulari d’inscripció, inclosa la seva fotografia, així com
de les imatges de qualsevol dels seus projectes en el cas que
siguin premiades.
La Fundació Princesa de Girona es reserva el dret de difondre,
de la manera que consideri adient, informació relacionada amb
els premiats en les diferents categories.
D’acord amb el que estableixen la Llei orgànica 15/1999 i el
Reial decret 1720/2007, sobre protecció de dades de caràcter
personal, i la seva normativa de desenvolupament, les dades
personals incloses en les candidatures s’incorporaran a un fitxer
automatitzat el responsable del qual és la Fundació Princesa de
Girona. Aquestes dades s’utilitzaran només durant el procés
d’avaluació així com per a l’organització, la gestió i la resolució
dels guardons.

Les persones o entitats que es presentin candidates podran
exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició davant de la FPdGi quan ho considerin adient.

Què és i com es prepara la carta d’aval?
La carta d’aval és un primer reconeixement per part d’un tercer del valor de la candidatura proposada, que s’acredita mitjançant una carta de
presentació de l’organització o entitat candidata als Premis. Poden avalar candidatures els responsables d’organitzacions i institucions locals o de la UE
representatives, com ara universitats, ajuntaments, cambres de comerç o altres institucions públiques i privades de prestigi reconegut, així com els
patrons de la Fundació Princesa de Girona i els membres del seu Consell Assessor. Es pot avalar més d’una candidatura. La carta d’aval s’ha de
convertir en un fitxer electrònic i incorporar convenientment al formulari electrònic d’inscripció.
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Premi FPdGi 2017
categoria Entitat Internacional

Teach a Man To Fish
L'entitat ha estat distingida per la seva capacitat de crear un projecte
educatiu innovador i escalable capaç de trencar el cercle de la
pobresa a través del foment de l'emprenedoria i l'autonomia personal
dels joves de diferents edats de centres educatius de països en vies
de desenvolupament.
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