SELECCIÓ DE PROJECTES PARTICIPANTS EN
LLANÇADORA DEL PROJECTE BÒLIT EMPRÈN
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
BÒLIT, CENTRE D’ART CONTEMPORANI. GIRONA

L'ACCIÓ

PLATAFORMA

L’Ajuntament de Girona, convoca un procés de selecció de projectes que es
beneficiïn d’un espai compartit per a la incubació d’empreses creatives emergents
en la modalitat de botiga-taller adreçada al sector de les arts i la creativitat.
La iniciativa Plataforma llançadora forma part del projecte del Bòlit Emprèn
impulsat pel Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona de l’Ajuntament de Girona i
subvencionat pel SOC i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a
Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’Ordre EMO/312/2012.
Objectius:
L’objectiu és l’activació i consolidació de sectors emergents de les indústries
creatives, tot innovant en sectors tradicionals de les arts i la creativitat amb
especial atenció a les arts visuals.
Aquesta acció consisteix en oferir un espai compartit on puguin implantar-se un
mínim de sis projectes emprenedors com a taller-botiga. La plataforma és un
projecte pilot que es pretèn que serveixi per impulsar projectes vinculats a la
creació artística i a les indústries creatives, que tenen possibilitats de millora si
entren en contacte directe amb el públic. Pensat per a projectes artístics i creatius
interessats en potenciar la seva visibilitat i la viabilitat empresarial.
Candidats:
És una convocatòria dirigida projectes relacionats amb les indústries creatives amb
especial atenció a les arts visuals, tot incloent: fotografia, disseny, joieria
contemporània, arts tèxtils i moda, dibuix i il·lustració, pintura, escultura de petit
format, videojocs, audiovisuals i edició (altres categories seran considerades si es
presenten, tot i que no són, en principi, prioritàries).
Dotació:
Espai plataforma senyalitzat de 125 m2, fulletó conjunt de difusió, espai personal
de 3 m2. La cessió inclou la llum, aigua, wiffi, lavabo, espai de reunions i neteja
d’espais comuns.
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Els usuaris escollits es beneficiaran de màxim 4 mesos de residència gratuïts en
aquesta plataforma llançadora. Passat aquest període els projectes usuaris poden
valorar la possibilitat de continuar a l’espai a través del pagament d’un lloguer de
baix cost, si aquests i el titular de l’espai així ho acorden en benefici mutu.
Per a la primera edició d’aquesta convocatòria, l’espai compartit de treball en un
local situat al barri vell que té capacitat per a sis projectes residents, que els
projectes seleccionats hauran d’equipar amb la logística pròpia necessària.
A banda, els projectes guanyadors comptaran amb els serveis de suport del Bòlit
Emprèn en matèria d’assessorament i de difusió.
Els projectes guanyadors es presentaran públicament a les Jornades Girona Art
Innova que se celebrarà a Girona durant el mes de desembre de 2013.
Condicions de participació
Els projectes residents s’han de comprometre a aportar en conjunt, de forma
repartida i consensuada amb Bòlit Emprèn, una permanència en l’espai un mínim
de 25 hores setmanals, en horari de dimarts a dissabte de 10 a 13 i de 17 a 19 h.,
les quals inclouen participar en les tasques d’atenció i informació del projecte als
visitants que accedeixin al local.
El local comptaria amb un servei d’obertura i informació que es completarà amb la
dedicació aportada a parts iguals pels residents.
Entrega de documentació
La documentació a lliurar serà la següent:
−
−
−

−
−

Formulari de participació complimentat
Currículum, destacant el perfil d’empresa creativa innovadora
Acreditació com empresa o professional autònom i pla de viabilitat del projecte
empresarial o professional. S’estableix el termino d’1 mes a comptar des de la
concessió per posar-se al corrent d’aquests compromisos.
Document firmat conforme s’està al corrent de les obligacions fiscals i laborals
Projecte a desenvolupar a l’espai, que contingui un grau d’innovació o de
diferenciació, explicació de motius i de la necessitat de l’espai (màxim 3 pàgines
DINA4)
Horari que voldria dedicar a treballar en l’espai cedit.

−
−
La signatura del formulari suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria.

Les propostes caldrà enviar-les per correu certificat o lliurats en mà al departament
de registre de l’Ajuntament de Girona, en un sobre únic, tancat, rotulat amb la
següent informació:
CONVOCATÒRIA PROJECTES PLATAFORMA LLANÇADORA. BÒLIT EMPRÈN
Ajuntament de Girona
Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Es verificarà que el segell de correus o registre de lliurament coincideixen amb el
termini de la convocatòria.
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En el cas de presentar el projecte a correus, s’haurà de comunicar mitjançant
correu electrònic a l’adreça info@bolit.cat
Termini de presentació i resolució:
Termini de presentació: fins el 6 de setembre de 2013.
Resolució: 13 de setembre de 2013

Criteris i equip de valoració:
Els criteris de valoració són:
•
•
•
•

Adequació de les característiques de la proposta a les possibilitats de l’espai
25 %
Qualitat cultural / artística / creativa de la proposta 25 %
Qualitat del pla de viabilitat 25 %
Vinculació amb projectes de la ciutat 25 %

Equip de valoració:
•
•
•
•

Dues persones tècniques del Bòlit Emprèn del Bòlit, Centre d’Art
Contemporani de l’Ajuntament de Girona
Una persona de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de Girona
Dos membres de cookingirona
Un membre de l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya

No es valoraran els projectes que no acompleixin les bases de la convocatòria.
Acceptació de les bases:
La participació en aquesta convocatòria comporta l’acceptació d’aquestes bases i de
la resolució del jurat, així com dels canvis que, com a conseqüència de factors
aliens a l’organització, es puguin produir posteriorment.
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