PREMIS COOPCAMP 2020
Formulari de sol·licitud dels premis

NOM DEL PROJECTE

Dades de les persones que formen el projecte (mínim 2 persones):
NOM I COGNOM

CORREU
ELECTRÒNIC

DNI/NIE

Nº TOTAL DE PERSONES DEL PROJECTE

Dades de contacte del projecte:
TELÈFON
ADREÇA ELECTRÒNICA
PÀGINA WEB / XARXES SOCIALS

Promou:

Amb el finançament de:

Descripció de l’entitat i la seva activitat econòmica

Promou:

Amb el finançament de:

CRITERIS DE VALORACIÓ
1 – Adaptació i innovació: Promoció de la innovació com a via per a la consolidació /

viabilitat del projecte (activitats d'innovació al producte, al procés, en màrqueting i disseny, en
tecnologia, en gestió organitzacional, en incorporació de criteris d’economia circular per a
processos i productes més ecològics, ) en el marc de la crisi multidimensional produïda per la
situació d’emergència sanitària de la COVID-19 i per l’emergència climàtica. (45 punts).

Promou:

Amb el finançament de:

2 – Foment de la intercooperació: Consolidació/creació d'actuacions amb altres entitats que
permeten l'enfortiment de la xarxa de l’Economia Social i Solidària a través de la
intercooperació, millorant la intensitat i la qualitat de les relacions entre les iniciatives i la
contribució a la generació d’un Mercat Social català. (45 punts)

Promou:

Amb el finançament de:

3 - No tenir ànim de lucre i/o ser d’iniciativa social i/o haver creat ocupació en sectors
laboralment vulnerables i/o facilitar l'accés de població vulnerable als serveis o productes de
l'ESS. (10 punts)

Promou:

Amb el finançament de:

AUTORITZACIÓ ÚS DE DADES :
Accepto que les dades personals puguin ser tractades en qualitat de participant d’una activitat
subvencionada d’acord amb l’Ordre TSF/234/2017 per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de
Tarragona i declaro haver informat i rebut consentiment explícit del/la treballador/a d’acord
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques.
✔
✔ NO ☐
SÍ ☐
AUTORITZACIÓ REBRE INFORMACIÓ:
Autoritzo l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona a fer-me arribar informació i
comunicacions sobre les activitats i els esdeveniments que organitzin o en els quals col·labori o
doni suport.
✔ NO ☐
✔
SÍ ☐
✔ Declaro sota la meva responsabilitat que són certes les dades aportades a la present fitxa.
☐
✔
☐
Consento l’ús de la meva imatge, la del meu projecte cooperatiu i la de companys/es de
projecte per a la seva publicació a través de les xarxes socials amb la finalitat de donar a
conèixer l’entitat i difondre’n l’activitat..
✔ Em manifesto coneixedor/a de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació,
☐
cancel·lació i oposició previstos en la normativa de protecció de dades, davant L'Economat
SCCL.
✔ Em comprometo a fer arribar aquesta informació als/les companys/es de projecte per tal
☐
que estiguin informades sobre l’ús de les seves dades en compliment del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques, respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció
de Dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i de la resta de normativa espanyola
de protecció de dades de caràcter personal (legislació sectorial específica i les seves normes de
desenvolupament).

,

de

de 2020.

Nom i signatura del/de la sol·licitant

Promou:

Amb el finançament de:

