Tercera convocatòria Premis Verema Solidària
Impulsa Fundraising

Des de finals d’agost i durant el mes de setembre del 2018 tindrà lloc la tercera edició de la Verema Solidària, una iniciativa
que vincula el món del vi, el territori i la solidaritat per unir esforços per tallar amb la pobresa i l’exclusió social. Una acció
de solidaritat en dos zones vinícoles: El Priorat i El Penedès.
L’Associació Impulsa Fundraising ha convertit el projecte en un esdeveniment col·laboratiu al que inicialment era una acció
individual d’un vinyeró, en Rubèn Parera, davant l’emergència social, i que ara agrupa moltes persones, empreses i
institucions.
Verema Solidària és una acció solidària centrada en l’experiència de veremar que alhora dóna suport a les entitats que
lluiten contra la pobresa i l’exclusió social en el territori, mitjançant l’assignació d’un ajut econòmic per zona vinícola
(Priorat i Penedès).
En l`edició 2018/19, les activitats se centraran en les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat,
l’Anoia, El Baix Camp, El Priorat, Les Garrigues i la Rivera d’Ebre. Les entitats del tercer sector que treballen dins aquest
territori i tenen algun projecte actiu contra la pobresa i l’exclusió social poden presentar la seva candidatura als Premis
Verema Solidària des del dia 9 d’abril fins les 24:00 hores del dia 30 d’abril. Un jurat escollirà, d’entre els projectes admesos
al procés de selecció, un projecte de les comarques del Priorat, El Baix Camp, Les Garrigues i la Rivera d’Ebre i un altre
projecte de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès, El Garraf, El Baix Llobregat i L’Anoia, que seran objecte de la
captació de fons de la campanya 2018/19.
La quantia final dels premis dependrà directament de les aportacions del públic al que s’adreçarà la campanya, per bé que
l’objectiu de la campanya d'enguany és dotar cada entitat amb un mínim de 6.000 Euros.
Les organitzacions que vulguin conèixer amb més detall la iniciativa Verema Solidària poden visitar la web www.
veremasolidaria.org. Per presentar candidatura cal omplir el formulari que hi ha en aquest document i fer-lo arribar abans
de les 24:00 hores del dia 30 d’abril a projectes@veremasolidaria.org.
Disposeu de les bases de la TERCERA CONVOCATÒRIA PREMIS VEREMA SOLIDÀRIA a la mateixa web veremasolidaria.org
Calendari:
Període de presentació de candidatures: del 9 al 30 d’abril del 2018 a les 24 hores
Comunicació de la resolució en acte públic: 8 de maig

AVÍS LEGAL: D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les seves dades es
podran incorporar en un fitxer per a l'ús intern de l’Associació Impulsa Fundraising per a poder oferir-li informació sobre la tasca de la nostra entitat. Pot
dirigir-se a info@impulsafundraising.org per a rectificar o cancel·lar les dades d'aquest fitxer.
ADVERTIMENT LEGAL: Aquest correu electrònic procedeix de l’Associació Impulsa Fundraising i pot contenir informació confidencial a la que només té dret
a accedir el destinatari. Si vostè no és el destinatari que figura més amunt o la persona responsable de la seva entrega al mateix, haurà d'abstenir-se a
examinar el seu contingut, a realitzar còpies o lliurar-lo a qualsevol altra persona. Si vostè ha rebut el correu electrònic per error, li demanem que ens
informi immediatament al correu electrònic info@impulsafundraising.org

