Premi
Internacional
a la Innovació
Cultural
Preguntes freqüents

Edició 2016-2017: Canvi climàtic

Qui es pot presentar a la segona
convocatòria del Premi?
Poden optar a aquest Premi persones
físiques de més de 18 anys residents
en qualsevol país, sense que n’importi
la nacionalitat. S’hi poden presentar
individualment o com a col·lectiu. També
persones jurídiques sense finalitat de lucre,
de qualsevol país, individualment o com a
col·lectiu.
El projecte ha de ser inèdit?
No, la proposta presentada no cal que sigui
inèdita. En el cas que el projecte estigui
en desenvolupament o ja s’hagi executat,
s’haurà de posar èmfasi en les novetats
d’implementació i justificar la dotació del
Premi.
He de presentar un projecte que
coincideixi amb algun dels tres àmbits
d’actuació plantejats (punt 3 a les
bases)?
El Premi pot englobar una gran varietat
de propostes i també està obert a noves
aproximacions culturals, totes vàlides
mentre es compleixin els requisits descrits
a les bases de la convocatòria.
Quin format s’ha de presentar?
El Premi es caracteritza per l’exploració
de nous llenguatges culturals en els
processos d’investigació, disseny i
producció de continguts. No hi ha un
format ni un gènere establerts, sinó que
es valoraran positivament els projectes
que incorporin processos emergents i
integradors, hibridació de formats i barreja
de disciplines.
Quins projectes no s’accepten a la
convocatòria?
No s’accepten a la convocatòria projectes
l’objectiu dels quals sigui merament
comercial o empresarial.

L’estació Beta és l’únic espai del CCCB
de què disposo per desenvolupar el
projecte?
L’Estació Beta del CCCB estarà disponible
en el cas que el projecte requereixi un espai
físic. Ara bé, es podrà complementar amb
l’ús d’altres espais, ja siguin del mateix
CCCB o externs. Vegeu informació sobre
l’Estació Beta.
Els 20.000 € de dotació són per realitzar
el projecte?
Sí, la dotació servirà per desenvolupar
la proposta. La dotació es repartirà en
concepte d’honoraris i producció (incloses
les despeses d’allotjament i viatge, si
s’escauen). Una vegada premiat, es
realitzarà una estimació definitiva amb
l’equip del CCCB per tal de valorar els
requeriments per dur a terme la proposta.
Puc ampliar el pressupost amb altres
formes de finançament?
El CCCB dotarà amb 20.000 € la proposta
premiada. En el cas de disposar d’altres
formes de finançament justificades, es
podrà complementar el pressupost.
El projecte s’ha desenvolupar durant els
sis mesos d’exposició oberta?
El projecte s’haurà d’executar en un màxim
de tres mesos (gener 2018 – març 2018),
emmarcat dins l’exposició «Després de
la fi del món». Vegeu informació sobre la
exposició.
En el cas que el projecte ho requereixi,
s’haurà de preparar la proposta durant
els mesos previs. Una vegada premiat, es
realitzarà un calendari definitiu amb l’equip
del CCCB per definir-ne el procés de
producció i execució.
Com es presenten i es gestionen els
projectes?
Els projectes es rebran a través del web

www.innovationcccb.org/inscripcio.
No s’acceptaran projectes enviats en
format físic. És imprescindible inscriure’s
al web per tal de presentar el projecte. Us
recomanem que llegiu la guia d'inscripció
abans de registrar-vos.
Quina és la documentació
imprescindible que s’ha de presentar
sobre el projecte?
El formulari d’inscripció consta de dues
seccions: «dades personals» i «projecte».
En el cas de la secció «projecte», és
imprescindible presentar: el títol del
projecte, una imatge representativa,
l’idioma i la presentació del projecte.
En aquest últim camp, és necessari utilitzar
el model de presentació de projecte que
adjuntem i omplir-ne tots els apartats
requerits. Una vegada emplenat, s’ha
d’adjuntar en format PDF.
Fins quan es pot presentar el projecte?
Es pot consultar, completar i modificar el
projecte fins al 31 de gener a les 18.00 h
(CET). Us recomanem que no espereu a
les últimes hores per presentar el projecte
per tal d’evitar saturacions del sistema i,
en conseqüència, el bloqueig de la vostra
presentació. Sigueu previsors!
Més dubtes?
Es pot enviar totes les preguntes a
innovation@cccb.org. L’equip del Premi
estarà encantat de resoldre totes les
qüestions.

