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L’existència de problemes socials cada vegada més complexos i interconnectats fa necessari trobar formes
més eficaces de millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat. La Fundació ”la Caixa” vol donar
suport, un any més, a l’important esforç que fan les entitats socials que aporten solucions innovadores als
reptes socials actuals.
Moltes organitzacions han plantejat definicions del que entenen per innovació social. En aquest concepte
tenen cabuda molts tipus d’iniciatives: des de les que milloren els resultats obtinguts per plantejaments
tradicionals fins a les que reinventen respostes disruptives, o les sistèmiques que qüestionen estructures o
models existents.
Els Premis Fundació”la Caixa”a la Innovació Social busquen reconèixer i visibilitzar iniciatives diverses amb un
denominador comú: aportar respostes més eficaces, eficients, sostenibles i justes als reptes socials complexos
que afronta la nostra societat. Alhora, els premis presenten una oportunitat idònia d’enfortir la capacitat de les
organitzacions per desenvolupar i implementar plantejaments contrastats, de manera rigorosa i inspiradora
per a altres organitzacions del sector.
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BASES DE PARTICIPACIÓ
La participació en els premis està oberta exclusivament a les entitats socials que presentin un projecte a les
convocatòries generals del 2021 i que plantegin enfocaments d’innovació respecte de les respostes que hi ha
en els àmbits d’actuació que es recullen a les convocatòries:
• Gent gran i reptes derivats de l’envelliment
• Persones amb discapacitat o trastorn mental
• Humanització de la salut
• Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social
• Inserció sociolaboral
• Habitatges per a la inclusió social
• Interculturalitat i acció social
• Acció social en l’àmbit rural
S’atorguen 10 premis, amb una dotació de 15.000 € cada un, que són proposats per un jurat format per experts
reconeguts. Per avaluar els projectes se’n valora l’impacte en les persones destinatàries i la comunitat a
partir del desenvolupament real del projecte i dels resultats obtinguts. La decisió del jurat és inapel·lable. La
resolució del premi es donarà a conèixer el primer semestre del 2023.
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PROCÉS DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
1.

Per participar en els premis cal indicar-ho marcant una casella a l’apartat corresponent apartat del formulari
de sol·licitud d’un ajut a les convocatòries generals. Al formulari s’ha d’aportar informació bàsica de la
futura candidatura: àmbit concret del projecte en el qual s’inscriu la innovació, motivació de la candidatura i
diferenciació respecte d’altres iniciatives en el mateix àmbit (1a etapa).
• La iniciativa d’innovació que es presenti ha de formar part del plantejament del projecte presentat.
• Les entitats que hagin obtingut un premi o un accèssit com a entitats gestores d’un projecte en edicions
anteriors no poden ser candidates en aquesta edició. No es valoren projectes la sol·licitud d’ajut dels
quals es destini a ampliar un servei, millorar infraestructures o adquirir equipament per desenvolupar
el projecte.

2. Les entitats que hagin indicat la voluntat de participar en els premis i el projecte de les quals hagi obtingut
un ajut a la convocatòria a la qual es van presentar poden formular la seva candidatura als premis (2a etapa).
Un cop habilitat el formulari, les entitats reben la invitació per emplenar-lo, on poden exposar detalladament
el plantejament inicial de la iniciativa innovadora.
• La informació que es recull al formulari de presentació de la candidatura és l’única que està subjecta a
avaluació, de manera que es recomana a les entitats que el responguin de manera clara i assertiva i seguint
les pautes que l’acompanyen. Han d’aportar informació sobre la necessitat, l’enfocament amb el qual es
tracta, el tipus d’activitats planificades, els resultats esperats i el sistema de mesurament plantejat. A la
redacció, s’ha de transmetre amb claredat l’aportació diferencial respecte d’altres iniciatives del mateix
àmbit.
• El termini per formalitzar-lo es comunica juntament amb la invitació. Si quan acabi el termini la
candidatura no s’ha tramitat, s’entén que l’entitat desisteix de presentar-la.

3.

Totes les candidatures presentades es valoren per un equip d’avaluació extern amb l’objectiu d’identificar
les que tenen més potencial, que passen a ser finalistes als premis. Un cop seleccionades com a finalistes, es
convida les entitats a millorar els plantejaments i enfocaments innovadors al llarg de la implantació.
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4.

Durant el període de desenvolupament del projecte, la Fundació ”la Caixa” posa a disposició de les entitats
finalistes l’oportunitat d’adquirir eines i coneixements pràctics per enfortir els projectes i les candidatures.
S’espera que les entitats participin en les activitats i apliquin els aprenentatges que se n’extreguin per millorar
l’impacte i consolidar els aspectes innovadors de les propostes.

5.

Quan acabi el cicle de desenvolupament del projecte, en el moment de presentar la justificació, les entitats
candidates als premis han d’emplenar el formulari que recull els aprenentatges pel que fa al plantejament
inicial i els resultats obtinguts al llarg del projecte, vinculats directament als aspectes innovadors de la
candidatura (3a etapa).
• En aquest formulari s’ha d’adjuntar un breu vídeo en què es comuniqui la proposta de valor i l’abast de
l’impacte. El termini per tramitar-lo es comunica a les entitats amb prou antelació. En cas que no es
tramiti dins del termini, s’entén que l’entitat desisteix de la candidatura.

6.

La selecció dels projectes guanyadors la fa un jurat d’experts, que valora la informació que s’ha aportat en
aquest últim formulari, com també al vídeo. Els premis es comunicaran i lliuraran el primer semestre del 2023,
en un acte en què les entitats guanyadores tenen l’oportunitat de presentar el projecte davant de la resta
d’entitats finalistes.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ
DE LES CANDIDATURES
En totes dues etapes de la presentació de la candidatura, el formulari està orientat a obtenir informació
rellevant sobre els projectes i la iniciativa d’innovació amb l’objectiu d’analitzar cinc dimensions clau de la
innovació social:
• Grau d’innovació. La proposta de valor diferencial del projecte respecte de les altres respostes. Com millora,
reinventa, complementa o transforma solucions actuals per fer-les més justes, efectives, sostenibles i
eficients.
• Impacte de la iniciativa. Relació clara entre el problema social que vol afrontar el projecte, les activitats
proposades i els resultats a curt, mitjà i llarg termini a partir de la iniciativa d’innovació proposada. Es
valora el potencial transformador i la capacitat de generar canvis estructurals i sistèmics.
• Monitoratge i avaluació. Sistemes i eines utilitzats per provar els resultats esperats i els impactes de la
iniciativa amb relació als objectius enunciats i les necessitats socials.
• Potencial d’escala. Facilitat de transferència i adaptació de la innovació a contextos diferents, vinculada
estretament a la sistematització i la documentació de processos, metodologies i resultats.
• Sostenibilitat econòmica. Consolidació del model de generació d’ingressos per assolir resultats socials de
manera continuada sense dependre d’una única font de finançament.
Addicionalment, a l’hora d’avaluar les candidatures es tenen en compte els aspectes següents:
• Claredat i concisió en les respostes, que han de respectar el límit de caràcters i estar redactades correctament.
• Claredat i objectivitat en la identificació i la comunicació dels elements únics i innovadors respecte de
projectes semblants.
• Enfocaments preventius, empoderadors i holístics, amb una visió a llarg termini progressiva.
• Ús innovador de tecnologies com a mitjà per millorar significativament la vida dels destinataris.
• Documentació afegida que reculli els antecedents de la iniciativa i els resultats obtinguts prèviament per
l’entitat.
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Procés de presentació i avaluació de les candidatures als Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social

CONVOCATÒRIES
GENERALS
Presentació de projectes
a les candidatures generals

2021

PREMIS
FUNDACIÓ ”LA CAIXA”
A LA INNOVACIÓ SOCIAL
Breu presentació
de la candidatura

1a ETAPA

Presentació
de la candidatura

2a ETAPA

Avaluació de projectes

Resolució

Desenvolupament
i acompanyament
de les candidatures

2022

Justificació final

Presentació de resultats
y avaluació

3a ETAPA

Valoració del jurat

2023

Lliurament dels premis

Servei d’Informació de la Fundació ”la Caixa”
ajutssocials@fundaciolacaixa.org
900 22 30 40
De dilluns a divendres, de 9 h a 17 h
www.fundaciolacaixa.org
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