ESPAIS VOLUNTARIS
S’entén per espai voluntari, aquell que participa al Flors i Violes decorant un espai
privat i programant una activitat de forma voluntària.
La despesa de l’artista que decora l’espai, de les activitats programades així com
qualsevol altra despesa que pugui ocasionar anirà a càrrec de la persona o entitat que
sol·licita la participació d’aquell espai.
Condicions de participació:
-

Caldrà tenir obert l’espai en horari i dates en que se celebra el festival. L’any 2019
serà del 3 al 5 de maig (ambdós inclosos). L’horari obligatori d’obertura de l’espai,
per tal de que sigui visitable, durant els tres dies serà de 10h a 14h i de 17h a
20.30h. El no compliment mínim d’aquest horari, comportarà la pèrdua de l’incentiu
concedit per l’organització amb l’excepció dels establiments que per la seva
naturalesa (bars, restaurants, etc) allarguin la seva obertura a partir de les 20.30,
que podran reduir l’horari de dia essent obligatori obrir de 19h a 23h.

-

La decoració ha de consistir en una transformació total de l’espai, donant-li un
ambient diferent a l’habitual. El tema de la decoració de l’espai és lliure.

-

El divendres, 3 de maig al vespre (pendent de confirmar l’hora) se celebrarà la
inauguració a Plaça Nova.

-

La decoració de l’espai, haurà d’estar a punt pel primer dia del festival (divendres,
3 de maig a les 10h).

-

Cada espai es farà responsable del muntatge, manteniment i desmuntatge de la
decoració i transformació del seu projecte.

-

L’obertura, tancament i vigilància de l’espai anirà a càrrec de la persona o entitat
sol·licitant o en qui delegui.

-

Per tal de formar part del circuit de flors i violes i aparèixer al mapa de recorregut
del programa de mà, és imprescindible presentar el full d’inscripció dins el termini
establert.

-

Tots els patis i espais apareixeran al programa de mà, en un llistat sota la
categoria que li pertoqui i a l’apartat “agenda”, en el cas que realitzi alguna
activitat. La informació completa, com ara: l’ambientació del pati, descripció,
activitats, fotografia, etc. apareixerà al web oficial del festival i a l’aplicació de
mòbil. Al programa de mà en paper, només apareixerà el llistat.

-

El termini de presentació del full d’inscripció definitiu serà el dimecres, 28 de
febrer a les 14.00h. Aquest s’haurà de fer arribar per correu electrònic amb el
document escanejat a ipep@palafrugell.cat. No s’admetran projectes
subvencionables fora d’aquest termini.

-

En el cas d’establiments o entitats que no s’acullin a l’incentiu, el termini màxim per
entrar a formar part de l’agenda serà el 15 de març.
Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell
www.visitpalafrugell.cat – www.florsivioles.cat

L’organització es compromet a:
-

Fer promoció i comunicació del festival (programa de mà, premsa escrita, ràdio,
xarxes socials, web, etc).

-

Incloure al programa de mà, al llistat de la categoria que correspongui, el nom del
pati o espai.

-

Incloure al programa de mà l’apartat “agenda”, totes aquelles activitats que realitzi
el pati o espai, sempre i quan estigui dins del termini establert.

-

Incloure al web i a l’aplicació de mòbil, la informació més detallada de cada pati o
espai.

Incentius:
-

Incentiu per a espais i carrers: serà subvencionable les despeses de material
utilitzat, fins a un màxim de 200€

-

Per accedir al cobrament dels incentius destinats a espais i carrers, caldrà
complimentar el full d’inscripció, fer-ho arribar dins del termini establert (28 de
febrer de 2019) i acceptar les bases de participació. En aquest full d’inscripció
caldrà adjuntar-hi el projecte amb una breu explicació i una fotografia (per tal de
poder-ho publicar al web i a l’aplicació)

-

Serà requisit imprescindible pel cobrament dels incentius complir amb els horaris
mínims d’obertura dels espais.

-

Els incentius adjudicats a cada espai mai seran superiors a la despesa total
realitzada per part de sol·licitant, fins a un màxim de 200€.

-

Per justificar la despesa caldrà que el representant de l’espai o carrer ompli el
document de justificació adjuntant les factures de compra de material i/o activitats i
les factures corresponents per l’import total concedit abans del 31 de maig de
2019. A les factures hi haurà de constar específicament que la despesa és pel
concepte Flors i Violes.

-

L’IPEP destinarà una partida de 4.500€ per subvencionar part de les despeses de
material i activitats de tots els espais i carrers que participin voluntàriament al flors i
violes i hagin entrat la sol·licitud dins el termini establert.

-

Les despeses subvencionables seran aquelles referents a la compra de material
per la decoració i a les activitats programades. Sent imprescindible la presentació
de la factura corresponent.

-

Les sol·licitud entrades fora del termini establert, seran excloses de rebre l’incentiu.
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