
Entitat convocant i antecedents:
Tres Cadires SCCL és una cooperativa sense ànim de lucre que treballa per aldesenvolupament local agroecològic del territori de Ponent i també de tot el país. Vanéixer el 2016 elaborant i comercialitzant licor de vi de nous, i el 2018 va dotar-se de laseva Comunitat Corresponsable, un mecanisme de venda de productes de forma directai amb implicació tant de les consumidores sòcies com del projecte productor/elaborador.
Tres Cadires, amb la missió de transformar agroecològicament el territori, el 2022 replicaper primer cop aquesta comunitat de sòcies i crea el manual i el web de referènciaComunitatsCorresponsables.cat.
Finalment, el 2023, en el marc del seu projecte Singular per aquest any, Tres Cadiresaposta per replicar la iniciativa amb tres projectes més, i obrir-ho així a tots els projectesinteressats mitjançant una convocatòria oberta i aquestes bases que la regulen, que espubliquen divendres 13 de gener de 2023 al web www.comunitatscorresponsables.cat.

EL SALT
L’impuls en venda directa corresponsable que necessiten lespetites productores
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Calendari:
Mesos Acció

Divendres 13 de gener de 2023 Publicació de la convocatòria al web deComunitatsCorresponsables.cat. Inici delperíode de recepció de candidatures.
Diumenge, 30 d’abril de 2023Hora límit: 23:59 h Tancament del període de recepció decandidatures.
Fins al 31 de maig de 2023 Avaluació de les propostes per part del jurat iresolució.
1a quinzena de juny de 2023 Comunicació als projectes guanyadors.

De juny de 2023, fins a l’octubrede 2023 Procés d’acompanyament i articulació de lesnoves comunitats corresponsables.

Descripció del premi:
El premi té per objecte el suport a la creació de tres noves comunitats corresponsablesde tres projectes de qualsevol punt del país.

Dotació en suport tècnic:
Els projectes guanyadors guanyen el suport tècnic necessari per a la creació de la sevacomunitat corresponsable (programari de gestió - ERP - si no en tenen, creació del marcde la comunitat en el web que ja disponguin i suport a la campanya de comunicació). Estracta d’un acompanyament que inclou:

– Tots els costos de creació d’un programari de gestió al núvol (però propi) ambprogramari lliure (Dolibarr) per a la gestió de les sòcies però també per lestasques més habituals d’administració i control d’estocs. Dut a terme perLliureTIC.– Tots els costos de consultoria i assessorament per concretar exactament tots elsdetalls de la comunitat corresponsable. Dut a terme per Tres Cadires.– Suport en la conceptualització (però no en l’execució) de la campanya inicial dellançament, comunicació i de captació de sòcies. Dut a terme per Tres Cadires.
Les guanyadores no han de fer cap aportació econòmica addicional, com a mínim seguren el primer any de funcionament. A partir del segon any hi pot haver costos petits pera l’allotjament web del programari de gestió, que són els costos habituals de tenir unservei en servidor al núvol propi.



Requisits per a participar:
Els projectes candidats hauran de complir els següents criteris, per tal de serconsiderats:

- Estar localitzat (tenir la seu social) en qualsevol punt de Catalunya.- Ser un projecte productiu (sector primari), o disposar d’obrador propi o ser usuarid’un obrador compartit (sector secundari).- Ser productors/es o artesans/es del propi producte i que aquest estigui fetcomplint amb tota la legislació aplicable, incloent-hi el registre sanitari si s’hiescau.- Produir o elaborar producte agroalimentari, tot i que no es tanca la porta aprojectes d’altres sectors.- Tenir la determinació de crear-se una comunitat corresponsable (veurewww.comunitatscorresponsables.cat i el manual de creació que allà hi ha penjat).

Procés de participació i enviament de candidatures:
- La recepció de candidatures es farà exclusivament per via telemàtica, a travésdel web de comunitatscorresponsables.cat.- La convocatòria es publicarà i s’obrirà al web de comunitatscorresponsables.cata mitjan gener de 2023, i estarà oberta fins al 30 d’abril de 2023 a les 23:59 h.- Per formalitzar la candidatura, els projectes candidats hauran d’omplir elformulari de participació des del web de comunitatscorresponsables.cat.- Per qualsevol dubte relacionat amb els premis i el procés, els projectes candidatses poden dirigir a cooperativa@trescadires.cat.

Un cop presentada la candidatura, l’equip tècnic de Tres Cadires verificarà que s’hagiomplert correctament el formulari, en temps i forma. En cas de que manquin dades odocumentació per certificar la informació facilitada, es requerirà a les personessol·licitants que ho esmenin en el termini de 5 dies naturals. En cas contrari, la propostano serà considerada pel jurat.
De forma general, les candidatures que no segueixin els passos indicats o es presentinfora dels terminis establerts, seran rebutjades de manera automàtica.

Criteris d’avaluació i membres del jurat:
El jurat el formaran un mínim de tres persones de l’equip tècnic de Tres Cadires.
L’avaluació de les diferents propostes rebudes, es realitzarà a partir dels següentscriteris:
Criteri Puntsmàxims persecció
Alineament estratègic amb el territori, l'ESS i l’agroecologia 8 punts
Projecte de mida petita-mitjana (fins a 5 jornades completes) 1 punt
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1 Els col·lectius prioritzats són aquells que es consideren amb major dificultat d'inclusió sociolaboral. S’hi considereni) les persones de joves (<30 anys), ii) les persones de >45 anys i aturades de llarga durada, iii) les dones, iv) lespersones migrades, d'origen divers o pertanyents a minories ètniques, v) persones amb diversitat funcionalvinculada a una discapacitat, vi) i altres col·lectius amb risc greu d'exclusió social, com ara les persones recluses iexrecluses, persones exdrogodependents o persones sensellar.
2 S’entén per “propi” que no és un servei extern que es paga per ús, sinó que se’n té el control total i si de cassuport de manteniment per part d’una empresa especialitzada.

Projecte situat en localitat de <5.000 habitants 1 punt
Projecte situat en localitat de <2.000 habitants 1 punt
Projecte de l’economia social i solidària 1 punt
Projecte cooperatiu sense ànim de lucre i/o d’iniciativa social 1 punt
Presència a l'equip impulsor de persones dels col·lectiusprioritzats1 1 punt
Projecte agroalimentari amb visió agroecològica 1 punt
Projecte enxarxat al seu territori 1 punt
Tipologia de productes 8 punts
Producte sec i de consum esporàdic 1 punt
Productes de proximitat o elaborats majoritàriament ambmatèries primeres de proximitat (<100km de distància del’obrador) 1 punt
Productes ecològics certificats 1 punt
Productes innovadors, de valor afegit o poc habituals a la zonadel projecte 1 punt
Projectes de recuperació de productes, varietats, receptes otècniques tradicionals, de recol·lecció silvestre i/o amb matèriesprimeres de comerç just. 1 punt
Productes sense additius, conservants, essències, colorants,etc. 1 punt
Productes més saludables respecte al seu segment (menys imillor edulcoració, menys alcohol, substitutius d’altresproductes menys saludables, etc.) 1 punt
Productes sense envasar o amb envasos sostenibles,retornables o de residu zero. 1 punt
Gestió, comercialització i comunicació 4 punts
Projecte sense programari de gestió propi (ERP)2 1 punt
Productes ja en comercialització legalitzada (encara que siguia molt petita escala) 1 punt
Projecte amb canals de comunicació propis (web, xarxessocials, butlletí, etc.) creats mínim 6 mesos abans de la datad’obertura de recepció de candidatures i amb ús regular (mínim 1 punt



un contingut quinzenal de mitjana)
Projecte amb experiències prèvies d’obertura a lesconsumidores (micromecenatge, crèdits participatius, jornadesde portes obertes, etc.) 1 punt
Coherència general del projecte 5 punts
Es valora la qualitat general de la candidatura: explicacionsclares i detallades, informació completa en totes les seccions,informació addicional aportada, etc. 2 punt

El projecte transmet clara vocació d’obertura a lesconsumidores, entén el concepte de comunitat corresponsablei té una gran motivació per a la creació i manteniment de laseva.
3 punts

Puntuació total 25 punts
Avaluació i veredicte:

- Les persones que constitueixen el jurat avaluaran de forma individual cada unade les propostes rebudes, assignant-hi una puntuació per cada un dels criteris.- En una reunió conjunta posterior, les persones del jurat posaran en comú lesseves valoracions individuals i, a partir d’elles, iniciaran un debat per elegir perconsens les iniciatives guanyadores.- La decisió del jurat es comunicarà als projectes guanyadors la 1a quinzena dejuny de 2023.
Execució de la creació de les comunitats corresponsable:
De mitjan juny fins a finals d’octubre de 2023 es duran a terme els acompanyaments pera la concreció i creació de les instàncies del programari de gestió necessàries, per a laconcreció i creació de les comunitats corresponsables i per a la conceptualització de lacampanya de comunicació de llançament i de captació de persones sòciescorresponent.

Compromís i condicions d’atorgament:
Les persones impulsores dels projectes guanyadors es comprometran a completar elsacompanyaments i tasques derivades segon el calendari previst. Cal que tinguindisponibilitat de 3 hores setmanals de mitjana durant els quatres mesos i escaig indicats,ja que és un procés amb diferents fases i que requereix de certa dedicació en diferentsfronts del projecte (administració, comercialització i comunicació). Amb aquesta finalitat,les persones signaran una carta de compromís de manera prèvia a l’inici delsacompanyaments.
Els projectes premiats autoritzen Tres Cadires a incloure el seu projecte al webwww.comunitatscorresponsables.cat i en facilitaran la informació i fotografies
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necessàries, i a fer difusió de la seva comunitat corresponsable com a un cas més d’èxitdel model.
Altres aspectes a considerar:

- L’organització podrà fer difusió pública d’aquesta convocatòria, així com delsprojectes guanyadors, respectant sempre la confidencialitat de les dades delsprojectes.- La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació del contingut de lesbases per part de les persones i entitats participants.- L’organització i el jurat es reserven el dret de demanar informació addicional oaclariments sobre projectes presentats, i de descartar aquelles candidatures queno atenguin aquesta demanda.


