
CRITERIS PER AVALUAR LES SOL·LICITUDS D’ALLOTJAMENT DE PROJECTES DE 
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A COÒPOLIS

CRITERIS PUNTUABLES

1. Criteris segons OBJECTIUS COMUNS Fins a 40

1.1
Promoció de l’arrelament territorial i l’economia de proximitat,  atenent 

a les necessitats de les persones de l’entorn proper i donant suport al 

teixit econòmic local.

Fins a 5

1.2
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.

Fins a 5

1.3
Creació d’iniciatives econòmiques que garanteixin una presa de 

decisions horitzontals, així com la participació igualitària.
Fins a 5

1.4
Promoció d’iniciatives dins l’economia feminista, que potenciïn les 

igualtats de gènere.
Fins a 5

1.5
Promoció d'iniciatives econòmiques que reconeguin la diversitat 

d'origen i cultural
Fins a 5

1.6
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.

Fins a 5

1.7
Reducció del impacte ambiental de l’activitat econòmica, promovent 

criteris ecològics i de sostenibilitat.
Fins a 5

1.8
No tenir ànim de lucre i/o ser iniciativa social i/o creació d’ocupació en 

sectors laboralment vulnerables.
Fins a 5

2. Criteris segons EIXOS ESTRATÈGICS Fins a 40

2.1 

Projecte amb la voluntat de treballar els eixos estratègics de Coòpolis:

Transició energètica

Mobilitat i logística sostenible

Cultura cooperativa

Economia Coopertiva i Migracions

Economies Feministes i Cures

Tecnologia emancipadora

Manufactura i artesanies

Fins a 40

3. Criteris d'encaix amb COÒPOLIS Fins a 20

3.1 Encaix del projecte amb les accions, formacions, dinàmiques previstes 

a la Comunitat d'Incubació i al treball de Coòpolis.
Fins a 20

TOTAL Fins a 100

NOTES:

Per la concessió de l'espai serà necessari obtenir un mínim de 50 punts.

L'equip de Coòpolis podrà decidir realitzar entrevistes als projectes que hagin sol·licitat allotjament per tal

de clarificar possibles dubtes i determinar l'adequació del projecte dins la Comunitat d'Incubació.

L'equip  de  Coòpolis  també vetllarà  per  allotjar  projectes  diversos  que  garanteixin  la  riquesa  dins  la

Comunitat d'Incubació.


