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Premi Micaela Chalmeta 2019
Coòpolis convoca els premi Micaela Chalmeta 2019 per a la creació de cooperatives de l’Economia Solidària
compromeses amb la transformació social.
Convocant: Ateneu Cooperatiu de Barcelona Coòpolis BCN
Data de publicació de la convocatòria: Dilluns, 11 Febrer, 2019
Termini convocatòria: 11/02/2019 fins 15/03/2019
Àmbit: Altres
Tipus: Premi
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Tipus de finançament: Privat
Àmbit geogràfic: Local
Bases: Bases del premi
Més informació
Formulari de sol·licitud
Finalitat
Enfortir la intercooperació i la consolidació del mercat social aportant als nous projectes cooperatius els recursos
necessaris pel compliment dels següents objectius comuns:

Promoció de l'arrelament territorial i l'economia de proximitat, atenent a les necessitats de les persones de
l'entorn proper i participant al teixit econòmic local.
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.
Creació d'iniciatives econòmiques que garanteixin una presa de decisions horitzontal, així com la
participació igualitària.
Promoció d'iniciatives dins l'economia feminista, que potenciïn les igualtats de gènere.
Promoció d'iniciatives econòmiques que reconeguin (o potenciïn) la diversitat d'origen i cultural dins la
nostra societat aportant a una Economia Social i Solidària intercultural i antiracista.
Desenvolupament d'una economia que afronti la resolució de les necessitats de forma integral, posant les
persones i la sostenibilitat de la vida al centre.
Reducció de l'impacte ambiental de l'activitat econòmica, promovent criteris ecològics i de sostenibilitat.
No tenir ànim de lucre i/o ser iniciativa social i/o crear ocupació cooperativa a sectors laboralment
vulnerables com joves, dones o migrants.
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