Acollida de projectes
Què és?
Col·laboracions i coproduccions entre l'Escola de l'IGOP i projectes col·lectius
amb els quals compartim valors i intencionalitat transformadora (inclusió social,
qualitat democràcia i empoderament ciutadà, sostenibilitat, ...), i que inclouen
la possibilitat d'ús puntual o permanent de les instal·lacions de l'Escola.

Per què?
L'escola de l'IGOP vol activar una modalitat de relació i col·laboració basada en
l'acollida de projectes. Per sistematitzar coneixements útils per a promoure la
col·laboració, necessitem experimentar i aprendre des de la nostra pròpia
pràctica.
El projecte estàrter eixampla aquesta lògica d'acollida a projectes no
exclusivament acadèmics, en coherència amb la vocació de l'Escola de
transcendir i connectar l'acadèmic a les dinàmiques socials.

Què no és?
Aquesta acollida a projectes no pretén funcionar simplement com a incubadora
o lloguer social per a projectes, sinó enfortir marcs de col·laboració a diferents
nivells.

En què consistiria l'acollida física?
Opció Permanència: El projecte estableix temporalment però de manera
permanent el seu espai de treball en les instal·lacions de l'Escola.
Opció puntual: El projecte utilitza les instal·lacions de l'Escola per a activitats
puntuals.

Quant costa?
La lògica seria de marc de col·laboració i per tant no hi hauria una tarifa. No
obstant això en activitats puntuals a l'escola que no siguin gratuïtes s'establiria
una aportació percentual als recursos de dinamització de l'Escola.

Quant podria durar aquesta acollida?
Opció permanent entre 18 mínim i 24 mesos màxim.
Opció d'acollida puntual: segons vinculació a espai estàrter
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Acollida de projectes
Qui es podria presentar?
Projectes que tinguin algun tipus de relació amb l'Escola, que tinguin una
vocació de transformació o innovació social i que estiguin interessats en una
relació amb l'Escola a diferents nivells.

Quins són els criteris d'elecció?
No establim uns paràmetres tancats i excloents però la naturalesa de l'IGOP fa
que es valori en l'elecció la dimensió investigadora (no acadèmica) dels
projectes, la relació prèvia amb projectes IGOP, la naturalesa de l'entitat (sense
ànim de lucre), el seu capacitat de contribuir al debat públic, la seva lògica
col·laborativa i, per descomptat, la proposta de marc de col·laboració més enllà
de l'acollida física a les instal·lacions.

En què consistirà el marc de col·laboració?
El marc de col·laboració seria la descripció d'un conjunt d'intencions plasmades
en un document co-elaborat entre l'Escola de l'IGOP i l'entitat que apuntaria
possibles col·laboracions i accions conjuntes per al període d'acollida.
Ex.: formacions, publicacions, activitats de divulgació o debat, participació en
activitats de l'Escola (Màster, postgraus, estàrter, escola d'estiu ...)

Quin és el canal per presentar una proposta i qui decideix?
Projectes interessats poden posar-se en contacte amb igop.bcn@uab.cat per
tenir una primera entrevista on avaluar conjuntament possibilitats.
Un cop s'estableixin possibilitats de col·laboració i acollida un consell assessor
de l'IGOP revisaria la proposta per a la presa d'una decisió.

Quan es pot presentar?
Es tracta d'un crida oberta sense dates ni terminis. En principi, l'Escola de l'IGOP
es planteja l'acollida d'un màxim de dos projectes en modalitat permanent.

És una prova
És un experiment en el qual l'IGOP pretén aprendre i enfortir llaços i xarxes.
Però anirem a poc a poc, consolidant cada pas abans de donar el següent.
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