VII VETLLADA DE CUINA SOLIDÀRIA - 2019
Convocatòria oberta a projectes solidaris

PRESENTACIÓ
Enguany celebrarem la VII edició de la Vetllada de Cuina Solidària. Es tracta d’una iniciativa
pionera a la comarca d’Osona que fa compatible el talent culinari osonenc i de comarques veïnes
amb l’esperit benèfic dels nostres conciutadans.
El motor de la Vetllada són els projectes que presenten les entitats que treballen per l’equitat
i la igualtat social i que contribueixen a assolir l’objectiu que perseguim: transformar la realitat
que vivim diàriament i millorar-la.
Per tal de poder finançar aquests projectes organitzem un esdeveniment on xefs de restaurants
osonencs, ripollesos i selvatans cuinaran diferents tapes per a més de 400 persones. A banda
de ser tot un aparador de la gastronomia de la nostra terra, és una oportunitat per donar a
conèixer la realitat social del nostre entorn, sensibilitzar a la gent i recaptar fons per finançar
aquests projectes solidaris.
En les sis convocatòries realitzades fins ara s’han finançat 14 projectes solidaris per un import
global de més de 70.000 euros.

CONVOCATÒRIA
La convocatòria va destinada a projectes de centres i entitats sense ànim de lucre de les
comarques d’Osona, Ripollès i La Selva, que destaquin per la seva naturalesa social i/o cultural
i que treballin en benefici de persones o col·lectius en risc d’exclusió social.

OBJECTIU
L’objectiu del convocatòria és destinar els recursos recollits a la VII Vetllada de Cuina Solidaria a
un projecte o projectes que treballin en benefici de persones o col·lectius en risc d’exclusió
social a les comarques d’Osona, Ripollès i La Selva.

BASES
Els centres o entitats han d’estar constituïts legalment en el registre corresponent com a
associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.
Cada entitat podrà presentar més d’un projecte però els haurà de presentar en models separats.
L’acció de l’activitat i/o programa i/o iniciativa que es presenta al concurs així com l’import del
premi han d’anar destinats íntegrament a un col·lectiu de persones vulnerables.
Es descartaran tots aquells projectes que no compleixin el requisit anterior així com aquells que
destinin el premi al finançament de material o personal del propi centre.
Per participar al concurs cal presentar la següent informació:
1. Dades de l’entitat o centre: Nom, NIF, adreça, telèfon, adreça web. (Model Annex I)
2. Dades de la persona de contacte: nom i cognoms, càrrec, telèfon i correu electrònic.
(Model Annex I)
3. Breu memòria de l’activitat i/o programa i/o iniciativa que es presenta a la convocatòria,
seguint el model annex. (Model Annex I)
Cada entitat podrà presentar més d’un projecte però els haurà de presentar en models separats.
L’acció de l’activitat i/o programa i/o iniciativa que es presenta al concurs així com l’import del
premi han d’anar destinats íntegrament a un col·lectiu de persones vulnerables.
Es descartaran tots aquells projectes no compleixin el requisit anterior així com aquells que
destinin el premi al finançament de material o personal del propi centre o entitat sense ànim
de lucre.
Els projectes s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça següent
vetlladacuina@gmail.com

:

El període de presentació és del 7 de gener al 28 de febrer de 2019.
Durant el mes de març 2019 l’organització es posarà en contacte amb les entitats dels projectes
que hagin passat la primera pre-selecció, a fi d’aprofundir en el coneixement i valoració del
projecte. La/les entitats que se’ls hi demani, hauran d’aportar informació més detallada del
projecte i/o mantenint una entrevista amb l’organització de la vetllada.

ORGANITZACIÓ, VALORACIÓ I ENTREGA
La valoració de les activitats, programes i iniciatives presentades es realitzarà per un jurat
constituït per persones de l’organització de la Vetllada de Cuina Solidària. La decisió del jurat
serà inapel·lable i es farà públic abans del 31 de març de 2019.
L’entitat guanyadora o entitats guanyadores, si es decideix finançar més d’un projecte, rebran
la comunicació abans del 31 de Març de 2019 si bé l’import de la dotació no es coneixerà fins
acabada la VII Vetllada de Cuina Solidària que es celebrarà el mes de juny de 2019.
La/ les entitat/s guanyadores autoritzen a l’organització de la Vetllada Solidària a fer difusió del
projecte/s als quals es destinaran els recursos recollits.
De la mateixa manera la/ les entitat/s guanyadores es comprometen a explicar els resultats del
projecte en el transcurs de l’any posterior a l’atorgament del premi.

DOTACIÓ
La dotació del premi correspondrà als beneficis que s’obtinguin de les activitats organitzades en
motiu de la VII Vetllada de Cuina Solidària que se celebrarà a Vic durant el mes de juny de 2019.

ANNEX I
ENTITAT
NOM
NIF
ADREÇA
Carrer
Codi Postal
Població
TELÈFON
WEB

PERSONA DE CONTACTE
NOM I COGNOMS
CÀRREC
TELÈFON
CORREU ELECTRÒNIC

PROJECTE
TÍTOL DEL PROJECTE
COL·LECTIU/S ALS QUALS S’ADREÇA
NÚMERO DE PERSONES BENEFICIÀRIES

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (Màxim 2 pàgines)

IMPORT TOTAL DEL PROJECTE
QUANTITAT SOL.LICITADA

