Bases de la convocatòria oberta de projectes 2019
A. Introducció
La Fundació puntCAT treballa per accelerar la transició digital en els territoris de parla
catalana i per posicionar aquest àmbit territorial com a comunitat cultural digital, activa i
pionera al mon. Amb aquesta finalitat, la present convocatòria d’ajuts té l’objectiu de finançar
projectes amb contingut o estructura digital que tinguin ambició disruptiva, tracció
col·laborativa o caràcter estratègic en com a mínim una de les següents àrees temàtiques:
a.1. TIC;
a.2. Llengua, Cultura i Societat; i
a.3. Serveis i Infraestructures Estratègiques.
B. Objectius
Els objectius de la convocatòria són:
b.1.

Desenvolupar solucions i serveis digitals que afegeixin valor als usuaris del domini
puntCAT individualment i col·lectivament als membres de la Comunitat.cat;
b.2. Dinamitzar el Català a Internet; i
b.3. Innovar en l’àmbit de les tecnologies digitals.
C. Participació i terminis
La convocatòria està dirigida a entitats 1 o institucions públiques o privades (d’ara en endavant
s’anomenaran sol·licitants), sense ànim de lucre, que:
c.1. Tinguin la seva seu en l’àmbit territorial del Català; i
c.2. Siguin propietàries d’un domini .cat i tinguin l’opció en els seus webs d’escollir
continguts en Català.
Els sol·licitants que desitgin participar hauran de:
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Entitats: Acadèmia, Associació, Associació estatal, Col·legi professional, Consell de col·legis,
Delegació col·legi, Delegació federació, Federació, Fundació.
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c.3. Inscriure’s en el portal de la convocatòria a la pàgina web de la Fundació puntCAT i
acceptar les bases de la convocatòria;
c.4. Acreditar la naturalesa legal i la inscripció del sol·licitant;
c.5. Acceptar les condicions de privacitat i tractament de dades/informació explicitades en
la convocatòria;
c.6. Presentar el projecte i la documentació referent a l’entitat participant a l’esmentada
pàgina web, seguint les instruccions que s’hi detallen. La convocatòria s’obre el 28 de
gener a les 10h i es tanca el 28 de març a les 23:59h. Només s’acceptaran projectes
presentats dins aquest termini establert; i
c.7. Lliurar tota la documentació en format electrònic.
D. Documentació requerida
Totes les sol·licituds hauran de presentar-se en el portal de la convocatòria a la pàgina web de
la Fundació puntCAT i incloure com a mínim la següent documentació:
d.1.
d.2.
d.3.
d.4.
d.5.

d.6.
d.7.
d.8.
d.9.

d.10.
d.11.

Nom, adreça i dades de registre del sol·licitant;
Nom, dades de contacte i CV de la persona física responsable del projecte;
Títol del projecte, amb acrònim, i categoria de l’ajut sol·licitat;
Resum del projecte (màxim de 250 paraules) amb propòsit i justificació de la novetat
de la proposta, metodologia, productes/serveis i prestacions/utilitats;
Memòria completa, amb historial/expertesa de l’entitat i del responsable del projecte,
descripció i justificació de la proposta, àmbit d’aplicació, metodologia, full de ruta i
cronograma, partenariats i subcontractacions, amb distribució de tasques, descripció
del(s) producte(s) o servei(s) i de llur manteniment un cop finalitzat el projecte;
Descripció i justificació dels partenariats i subcontractacions que siguin necessaris per
a dur a terme el projecte;
Pla de contingència per cada tasca;
Pla de comunicació per a difondre el projecte;
Pressupost total, amb una valoració dels recursos propis destinats al projecte i una
justificació des costos coberts per l’ajut. Caldrà explicitar detalladament els costos de
les subcontractacions a empreses o organitzacions amb ànim de lucre descrites a
l’epígraf d.6;
Proposta de gestió de la propietat intel·lectual dels productes o serveis que generi el
projecte; i
Acceptació que tots els resultats del projecte seran públics i d’accés lliure.

La Fundació puntCAT pot demanar informació i documentació complimentaria que consideri
d’interès per avaluar el projecte.
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E. Ajuts i Dotació
Es dotaran dues categories d’ajuts en funció de la seva durada. Els de durada d’un any podran
tenir una dotació de fins a 50.000 € mentre que els de durada quadrimestral la tindran fins
un màxim de 15.000 €. El nombre d’ajuts concedits per categoria dependrà del nombre de
sol·licituds seleccionades i del límit pressupostat de 160.000 € pel total d’ajuts en aquesta
convocatòria.
El projectes anuals hauran de contemplar com es difondran els resultats, productes o serveis
per tot l’àmbit territorial del Català o com influiran en les relacions entre territoris de parla
catalana.
Aquelles propostes gestionades per entitats públiques que imputin costos per cànon de gestió
(overhead) els podran aplicar fins a un màxim del 5%.
F. Clàusules i Incompatibilitats
Els ajuts d’aquesta convocatòria són compatibles amb d’altres ajuts sempre que es justifiqui
la complementarietat i no duplicitat de finançament en relació a les tasques proposades en el
projecte d’aquesta convocatòria 2. A la declaració d’aquesta situació caldrà afegir-hi una
descripció detallada de l’ús finalista de cada ajut i explicitar com es gestionarà la propietat
intel·lectual dels resultats, productes o serveis lliurats a la finalització del projecte.
La sol·licitud d’un ajut d’una categoria d’aquesta convocatòria és incompatible amb la
sol·licitud simultània en l’altra categoria. Aquesta clàusula afecta solament al sol·licitant que
demani l’ajut i n’exclou als partenariats o empreses subcontractades, sempre que no existeixin
conflictes d’interès evidents.
Ambdós tipus d’ajuts són compatibles amb els concedits en convocatòries anteriors i també
amb qualsevol col·laboració ja finalitzada entre la Fundació puntCAT i el sol·licitant que
demani l’ajut.
El caràcter de la Fundació puntCAT, tant pel que fa al propòsit fundacional com a l’abast de
les seves accions dinamitzadores del català a Internet, fa que el seu Patronat el formin
Institucions que tenen una significació cabdal en l’assoliment d’aquest propòsit en l’àmbit
territorial del català, motiu pel qual la seva potencial participació en aquesta convocatòria ha
de ser acceptada. No obstant això, i amb la finalitat d’assegurar una gestió transparent de la
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A tall d‘exemple, els ajuts d’aquesta convocatòria en la categoria TIC són compatibles amb els del
programa Beyond the Net Funding de l’Internet Society.
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convocatòria, el procés d’avaluació i selecció dels projectes presentats serà dut a terme per
un Jurat d’Experts extern i independent del patronat de la Fundació puntCAT.
G. Avaluació, Resolució i Pagaments
g.1.

g.2.

g.3.
g.4.

g.5.
g.6.

g.7.

Les sol·licituds rebudes electrònicament dins dels terminis establerts en aquesta
convocatòria, seran allotjades en un servidor i es mantindran amb accés restringit fins
que el Patronat seleccioni el Jurat d’Experts;
El patronat de la Fundació nomenarà un Jurat, l’expertesa dels membres del qual
cobrirà raonablement les àrees temàtiques llistades a l’apartat A d’aquesta
convocatòria. El Jurat estarà conformat per un membre del Patronat (sempre i quan
aquest patró no presenti cap proposta de projecte i no hi hagi cap tipus de conflicte
d’interès), dos membres externs i el director de la Fundació puntCAT. Els membres del
Jurat es publicaran en el portal de la convocatòria;
La selecció dels projectes es farà en base a la documentació aportada;
El patronat comunicarà per escrit l’adjudicació dels ajuts als beneficiaris abans no hagin
transcorregut 60 dies naturals des del tancament del termini de presentació de les
sol·licituds;
El patronat també comunicarà per escrit a tots els sol·licitant els projectes de les quals
no hagin estat seleccionats; i
Els terminis per l’execució de cada projecte s’iniciaran un cop el sol·licitant receptor de
l’ajut comuniqui la seva acceptació per correu electrònic. Cas que el sol·licitant
receptor no confirmi l’acceptació de l’ajut en el termini de 15 dies naturals després de
l’acusament de recepció de la notificació, es considerarà que aquesta rebutja l’ajut.
Els pagaments de l’ajut s’efectuaran a l’inici (fins a un 30%), a la meitat del projecte
(fins a un 40%), prèvia acceptació d’un informe de progrés i justificació de la despesa
efectuada fins aleshores, i a la finalització (fins a un 30%) de l’ajut, un cop aprovat
l’informe final i s’hagin avaluat, si escau, els productes/serveis compromesos.

H. Resolució de Conflictes
Contra la resolució de la convocatòria es podran presentar al·legacions a la Sindicatura de la
Fundació puntCAT, quan aquesta sigui operativa, o bé al Patronat de la Fundació puntCAT.
El Patronat delega en la Direcció General de la Fundació puntCAT la resolució de totes les
incidències tècniques, metodològiques o d’altre naturalesa que puguin sorgir durant la
vigència de l’ajut.
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