Guia de
projectes

1. Què és escolaLAB?
Et donem la benvinguda a escolaLAB, el laboratori de projectes en
valencià que impulsa la Fundació Escola Valenciana.
Des de la nostra entitat pensem que és el moment que ens unim i fem xarxa.
Dit d’una altra forma: si cada Activista pel Valencià s’involucra,
aconseguirem, de forma col·lectiva, fer possibles molts d’aquests projectes i
idees.
L’espai amb el que volem fer realitat aquestes idees és: escolaLAB, però
què és?

“Som la plataforma de micromecenatge
especialitzada a fer possibles projectes culturals
i socials de promoció del valencià”.
Amb el suport tecnològic de Verkami i la Xarxa d’Activistes d’Escola
Valenciana llancem aquest espai, que permetrà fer possibles projectes i
iniciatives noves.
Entitats, grups de persones, associacions o persones individuals podran
presentar el seu projecte i intentar assolir nançament per a les seues
iniciatives en valencià.
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Amb aquesta plataforma, Escola Valenciana vol ser promotora de
projectes en valencià, ja siguen culturals, musicals, audiovisuals, socials…
I oferirà aquesta plataforma logística per a que els projectes proposats
puguen eixir fer-se realitat.

2. Què ofereix escolaLAB?
El programa d’escolaLAB té tres pilars fonamentals:

1. Xarxa
Volem apro tar la base social que ja tenim, incrementar-la i, així, crear una
gran xarxa possibilitadora de projectes que tinguen com a nalitat o
comporten la promoció del valencià.
És per això mateix que utilitzarem tots els canals d’Escola Valenciana per a
ampli car la teua idea i possibilitar que assoliu el vostre objectiu de
micro nançament.

2. Finançament
Hem seleccionat el vostre projecte i volem que assoliu el vostre objectiu
econòmic. El procés de nançament és una de les parts més importants
perquè el vostre projecte puga fer-se realitat.
A partir de nals de març, el teu projecte es trobarà a la web i començarem
el nançament a partir de setembre.
Un dels avantatges d’utilitzar escolaLAB és que nosaltres assumim el 5 f%
de comissions de Verkami, per la qual cosa, el 100% dels diners recaptats
aniran a la teua idea, descomptant les comissions bancàries que puguen
existir.

3. Formació
No ens limitem a fer possible la teua idea, també volem que siga un èxit. El
nostre equip et guiarà durant tot el procés de micromecenatge i t’ajudarem a
lliurar tota la documentació necessària.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

A més, hem destinat una part del temps de preparació del projecte per a la
formació: comptarem amb veus expertes i aprendre’m com treure pro t del
micromecenatge i assolir l’èxit.

Podran presentar-se tots aquells projectes innovadors, originals i en
valencià.
·

· Per a presentar un projecte, caldrà ser major d’edat (o que un major d’edat
actue com a representant del mateix).
· Els projectes podran presentar-se de l’1 de juny al 15 de Juliol de 2022.
· Escola Valenciana seleccionarà els projectes que passen a la fase
d’Activació i els presentarà cada convocatòria.
· La 2a convocatòria d’activació serà de juny a juliol de 2022.
· Una vegada un projecte passe a la fase d’activació, es disposaran de 45
dies per assolir l’objectiu de nançament marcat per la persona o persones
que presenten el projecte.
· Si s’arriba a assolir aquest objectiu, el projecte rebrà l’import íntegre
de l’objectiu esmenat. Aquesta quantitat haurà de ser dedicada a la
realització del projecte.
· Si no s'assoleix l'objectiu de nançament marcat pels creadors, es
retornaran automàticament les aportacions a mecenes i els
creadores i creadors no hauran de pagar cap tipus de despesa.
Malauradament, el projecte quedarà descartat per a futures edicions.
· Escola Valenciana assumeix la comissió de Verkami (5% del total
recaptat) ns al 100%. Tota quantia que supere l’objectiu de
nançament, tindrà una comissió d’un 5%.
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· Durant el temps de participació en EscolaLAB, Escola Valenciana oferirà
difusió als projectes seleccionats, així com suport, assessorament i
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3. Participació

formació a l’equip que presente el projecte, per a ajudar a assolir l’objectiu
de nançament el més prompte possible.
· Participar en EscolaLAB és totalment gratuït, Escola Valenciana no retindrà
cap tipus de comissió. El 100% de la recaptació inicial proposada serà
destinada al projecte1.
· L’equip que presente el projecte podrà escollir si hi ha recompenses per
als activistes que facen aportació econòmica. Serà responsabilitat de
l’equip esmenat establir els trams de donatius per a cada recompensa, així
com la seua adquisició/disseny/producció i costos d’enviament si
s’assoleix l’objectiu econòmic del projecte.
· La participació en el programa EscolaLAB implica l’acceptació de les
bases funcionament de Verkami.2

1

Les comissions derivades del pagament amb targeta o serveis tipus Bizum o Google Pay aniran a càrrec
del projecte i s'hauran de descomptar de la recaptació nal.
https://ajuda.verkami.com/article/361-mini-guia.
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4. Enviament del projecte
Envia el teu projecte. Prepara una breu memòria que contemple:
· Conta’ns què vols fer, on i per què! Si pots, adjunta alguna fotogra a,
imatge o dibuix si creus que pot ajudar-nos a entendre o valorar millor la
teua idea!
· Conta’ns de la manera més detallada possible quants diners necessites i
en què vas a gastar-los. Si no estàs segur, nosaltres podem fer una valoració
econòmica en la nostra deliberació interna i suggerir-te-la si passes a la fase
d’activació!
· Si assoleixes el teu objectiu… Quan vas a car-lo en marxa? Quant de
temps necessites per preparar-te? Si fas recompenses, quant necessites per
a preparar-les? Tot açò ho has de tindre el més clar possible!
· Formes part d’alguna associació? Vas a fer difusió entre els teus amics i
familiars? Quanta més gent millor! Pensa bé a quin públic vols adreçar-te!
Nosaltres t’assessorarem i donarem suport comunicatiu si passes a la fase
d’activació!
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· Si tu o el teu equip teniu per ls a les diferents Xarxes Socials, fes-nos-ho
saber! Ens ajudarà a crear ux comunicatiu cap a vosaltres i a potenciar la
idea!

