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Premis de la Fundació iWith pr a la creació de pàgines web a
organitzacions esportives 2018
Iwith.org convoca els "Premis Web per a Projectes d'Esport" amb l'objectiu de crear una pàgina web moderna, de
disseny i identificativa per a una organització relacionada amb el món de l'esport.
Convocant: Iwith.org
Data de publicació de la convocatòria: Dilluns, 29 Octubre, 2018
Termini convocatòria: 29/10/2018 fins 26/11/2018
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Àmbit: Cultura i esports
Comunicació
Tipus: Premi
Tipus de finançament: Privat
Àmbit geogràfic: Estatal
Bases: Bases dels premis
Qui hi pot optar?
Poden optar al Premi les entitats sense ànim de lucre i les d'economia social vinculades a l'àmbit esportiu que
incorporin a les seves activitats objectius i criteris per a millorar el món.
Com serà el procés de selecció i què reben els participants seleccionats?

Primera fase: selecció dels projectes que compleixen amb els requisits i que poden optar a les ajudes i
passar a la segona fase.
Segona fase: es realitzarà un assessorament personalitzat per conèixer les necessitats de l'organització.
Es presentaran recomanacions i propostes de millora per a aprofitar les oportunitats que ofereix Internet i
per a desenvolupar el [premis web per a projectes d'esport] nou projecte web.
Tercera fase: el Comitè de Beques d'iWith.org, amb la conformitat d'Oriol Gaspa, seleccionarà el projecte
guanyador, al qual acompanyarem en l'àmbit Internet fins l'any 2021.
Què rep el projecte guanyador?
La creació de la pàgina web sobre la plataforma Abcore Cadí, que inclou:

Allotjament
Disseny
Programació
Formació d'administradors
Eines de comunicació web com ara newsletters, esdeveniments o servei de notes de premsa
Suport a usuaris
Acompanyament al projecte
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