Com participar
6. Es podran presentar les candidatures a ambdós premis, d'acord amb el procediment següent:
7.
Modalitat A:
a) Pel que fa a la modalitat de premi a millor idea de projecte, caldrà emplenar una fitxa amb informació sobre la
proposta presentada i aportar un vídeo explicatiu de durada no superior als 5 minuts.
b) La fitxa descriurà el títol, l'equip, la proposta, un pla de viabilitat que incloga l'impacte esperat i un pressupost.
c) Cada grup pot presentar totes les idees de projecte que desitge, sempre que reunisquen els requisits que
estableixen aquestes bases.
d) El període per presentar les propostes serà del 4 de febrer al 16 d'abril de 2015, a través de la pàgina
www.eltemps.cat

Modalitat B:
e) Pel que fa a la modalitat de premi al millor projecte en curs o finalitzat, caldrà emplenar una fitxa que acredite
el valor de la proposta, i indicar una pàgina web que permeta ampliar informació.
f) Cada grup pot presentar totes les idees de projecte que desitge, sempre que reunisquen els requisits que
estableixen aquestes bases.
g) El període per presentar les propostes serà del 4 de febrer al 16 d'abril de 2015, a través de la pàgina web
www.eltemps.cat
Projecte:
L'autoria dels projectes és dels grups de recerca sota llicència Creative Commons CC BY.

Procediment de selecció:
8.
Modalitat A:
a) El 21 d'abril del 2015 es publicarà la relació de propostes i s'obrirà un període per possibles reclamacions fins
al 27 d'abril del 2015.
b) El jurat del premi seleccionarà les millors propostes presentades d'acord amb els criteris (rigor i l'impacte
científic de les idees presentades, capacitat del projecte d'assolir un elevat grau de participació ciutadana i efecte
transformador social i socioambiental) i requisits d'aquestes bases.
c) Del 4 de maig al 28 de maig del 2015 s'obrirà un període públic de votacions en línia, per tal d'escollir d'entre
les propostes seleccionades quina és la guanyadora. Amb aquest efecte es publicaran les fitxes i els vídeos
descriptius.
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Modalitat B:
d) El jurat del premi seleccionarà les millors propostes presentades d'acord amb els criteris (impacte social,
socioambiental i repercussió significativa dins la comunitat científica) i requisits d'aquestes bases.

Lliurament del premi:
10. Els treballs guanyadors d'ambdues modalitats es donaran a conèixer en un acte posterior al 28 de maig que
s'anunciarà durant el període de votació popular.
Idea: Josep Perelló
Convoca: EL TEMPS
Amb el suport de: la Xarxa Vives d'Universitats i la Universitat Oberta de Catalunya
Amb la col·laboració de: Recerca en acció, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Oficina
de Ciència ciutadana de Barcelona Lab, Ajuntament d'Alcoi, Ajuntament de Vila Reial.
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