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INTRODUCCIÓ
El Delta Birding Festival té la voluntat d’oferir als afeccionats a l’ornitologia uns dies en què puguin
gaudir amb tot el que tingui a veure amb la seva afició. No obstant això, a més d’aquesta voluntat té un
altre objectiu primordial: destinar el benefici que genera l’organització del festival a projectes de recerca
i conservació d’ocells i en conseqüència de la natura en general.
Per això a partir de l’edició que se celebrarà els dies 20, 21 i 22 de setembre de 2019, l’organització del
festival estableix un premi econòmic que contribueixi a fer realitat un projecte dirigit a alguna de les següents àrees clau per a la conservació de la natura:

Estudis de caràcter científic
sobre la biologia o l’ecologia
d’espècies d’ocells amenaçats,
en declivi o de les quals hi ha
poca informació per a avaluar el
seu estat de conservació.

Projectes específics de
conservació d’espècies d’ocells
amenaçats o en declivi
conseqüència de la natura en
general.

Estudis i projectes sobre
problemàtiques que afectin als
ocells o als seus hàbitats.

El premi consistirà en el lliurament de la quantitat recaptada pel Delta Birding Festival en concepte de
donatiu al projecte de conservació, amb un mínim garantit per les entitats organitzadores del festival de
2.000 € i un màxim de 10.000 € procedents del benefici obtingut amb la venda d’entrades del festival.
L’ajuda financera que representa el premi haurà de ser una part significativa del pressupost total del
projecte.
Amb el premi es pretén finançar nous projectes que difícilment serien duts a terme sense l’ajuda financera d’aquest premi, però també s’acceptarà que l’ajuda financera del premi permeti ampliar les actuacions d’un projecte existent.
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BASES
Requisits dels equips i projectes a presentar:
Respecte als components i organització de l’equip:
Tècnics o investigadors individuals amb el suport d’una institució reconeguda en el camp de la recerca
i/o de la conservació dels ocells i la natura.

•		
			
			
			
			

L’equip podrà estar integrat per membres d’una organització conservacionista, centre de 		
recerca, universitat o una altra organització privada dedicada a l’estudi i la conservació 		
dels ocells o per persones independents. En aquest segon cas es requerirà
disposar de l’aval d’una organització amb experiència reconeguda en el d’estudi i
conservació de la natura.

Només s’admetrà a concurs un projecte per institució o organització en qualitat de promotora directa
del projecte.

• 		 Comptar amb la col·laboració d’experts en les matèries fonamentals del projecte.

			 Respecte a les característiques del projecte:

•		 La durada no està limitada però s’haurà de redactar un informe de progrés o de realització 		
			 definitiva, segons el cas, abans del DBF 2020 i un informe definitiu en finalitzar el projecte 		
			 si és en data posterior al DBF 2020.
•		 Desenvolupar-se en territori de l’estat espanyol o en estats no pertanyents a la UE o altres 		
			 països comunament considerats com més desenvolupats (Suïssa, Noruega, Islàndia, USA, 		
			 el Canadà, el Japó, Austràlia, Nova Zelanda).
•		 Desenvolupar-se en àrees d’especial valor natural seguint criteris objectius establerts per 		

		entitats conservacionistes rellevants.

•		 Ser factible amb les habilitats i experiència dels membres de l’equip, tenint en compte els 		
			 mètodes, objectius, pressupost i calendari proposats.
•		 Dirigir-se a una prioritat de conservació de la biodiversitat a nivell d’espècie, espai natural

			
			
			
			
			

o hàbitat. En els projectes dirigits a una espècie en concret, aquesta haurà de pertànyer a 		
algunes de les categories establertes per la UICN d’En Perill Crític (CR), En Perill (EN),
Vulnerable (VU) o Dades Insuficients (DD) a nivell nacional i/o internacional o demostrar 		
amb l’aportació d’estudis recents que es troba en declivi poblacional en l’àmbit en el qual
es desenvoluparà el projecte.

•		 La redacció definitiva dels resultats haurà de presentar-se sota un format que permeti la 		
			 seva publicació amb l’objectiu de ser d’utilitat per a nous projectes que puguin realitzar-se 		
			 en un futur en àmbits relacionats.
•		 Ha de plantejar una estratègia de continuïtat dels seus efectes beneficiosos per a la
			 conservació de la natura.
•		 Resultar eficient en relació amb el pressupost.
El premi no serà concedit a propostes que contemplin algun dels següents aspectes.

•		 Organització de congressos, conferències, cursos, trobades, jornades, etcètera.
•		 Costos de formació.
•		 Sous dels membres de l’equip.
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Criteris de valoració dels projectes:
S’estableixen uns criteris el grau de compliment dels quals es valorarà positivament. El resultat d’aquesta valoració serà tingut en compte per a establir un ordre entre els projectes seleccionats per a obtenir
el finançament del Delta Birding Festival.

•		 Singularitat i caràcter innovador del projecte.
•		 Facilitat d’aplicació pràctica dels resultats del projecte en la conservació de l’espècie o hàbitat
			 objecte del mateix i/o possibilitats d’obtenir resultats concrets (quantificables si és possible)
			 en el termini d’un any a partir de l’inici del projecte.
•		 Valor de conservació de l’espècie objecte del projecte.
•		 Qualitat de la presentació de la proposta i potencial de difusió dels objectius, desenvolupament
			 i resultats del projecte tant en àmbits conservacionistes com en la societat en general.
•		 Idoneïtat dels membres de l’equip del projecte i dels col·laboradors externs presentats.
•		 Presentar la voluntat expressa de col·laboració i compromís de la població i institucions 		
			 locals en l’àrea en la qual es desenvolupi el projecte.
Requisits dels equips i projectes a presentar:
Organització del Premi, jurat i procés de selecció.
El premi és establert i organitzat pel DELTA BIRDING FESTIVAL.
Els projectes hauran de presentar-se mitjançant un document en format PDF que inclogui els següents
punts i no excedeixi de les 500 paraules en total:

•		 TÍTOL DEL PROJECTE
•		 INSTITUCIÓ DE SUPORT
•		 PERSONES QUE PARTICIPEN EN L’EXECUCIÓ (indicant dades de contacte i designant 		
		una persona com a contacte principal)
• 		 OBJECTIUS (màxim 150 paraules)
•		 DESCRIPCIÓ I CALENDARI D’EXECUCIÓ (màxim 500 paraules)
•		 UBICACIÓ GEOGRÀFICA
•		 PRESSUPOST
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Es podrà lliurar documentació gràfica addicional en documents en PDF o JPG a part (fotografies, il·lustracions, cartells, etcètera).
El lliurament de projecte i informació addicional haurà de fer-se per correu electrònic dirigit a
deltabirdingfestival@gmail.com.
El termini de presentació de projectes serà des del 15 de març del 2019 al 31 de maig del 2019.
El Comitè Organitzador del Delta Birding Festival delegarà en 6 dels seus membres (Miquel Rafa, Ricard
Gutiérrez, José Luis Copete, Francesc Kirchner, Jordi Baucells i Marc Illa) la revisió de tots els projectes
presentats i la selecció, segons els criteris de valoració esmentats en les presents bases, de 3 a 5 projectes finalistes que seran els que se sotmetran a elecció entre tots els assistents del festival.
Els projectes finalistes tindran destinat un espai preeminent en el recinte del festival on poder col·locar
un pòster explicatiu del projecte de (100 cm x 200 cm) amb uns horaris en els quals els promotors del
projecte podran oferir explicacions sobre el mateix a les persones del públic del festival que ho desitgin.
Així mateix, s’inclourà en el programa una sessió pública per a explicar els projectes en la qual un membre
de l’equip promotor de cada projecte disposi de 10 minuts per a explicar i defensar el seu interès amb
l’objectiu de convèncer al públic perquè doni suport a el projecte en el procés d’elecció.
Així mateix, l’organització del festival produirà i proporcionarà als assistents informació (en format físic
o electrònic) de tots els projectes finalistes juntament amb instruccions precises per a l’elecció del projecte guanyador.
El diumenge 22 setembre del 2019 es donarà a conèixer el projecte guanyador com a acte final del DELTA BIRDING FESTIVAL

NORMES I CONDICIONS
Normes i condicions que l’Equip del projecte guanyador haurà d’acceptar, a més de les del propi projecte.
Condicions econòmiques
El premi ascendirà a un màxim de 10.000 €, en funció del pressupost presentat en el projecte de l’Equip
del projecte guanyador, incloses les retencions fiscals i els impostos que legalment hagin d’aplicar-se.
El lliurament dels fons econòmics serà el 50% en la data d’inici del projecte, el 40% durant el transcurs
del projecte, prèvia presentació de justificants que demostrin haver executat partides per valor del 50%
ja lliurat i el 10% restant en finalitzar el projecte, prèvia presentació de justificants que demostrin haver
executat partides per valor del segon 40% ja lliurat i d’una memòria dels resultats preliminars.
L’ajuda financera que representa el premi ha de ser utilitzada exclusivament segons es detalli en el
pressupost.
En el cas de cancel·lació o ajornament, l’equip de es compromet a retornar l’ajuda financera rebuda a
l’Organització del premi.
És condició imprescindible que els pagaments es realitzin complint amb tots els requisits legals, assumint-se totes les càrregues fiscals derivades per part dels destinataris sense càrrec al propi fons econòmic que representa el premi.
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Condicions sobre el desenvolupament del projecte.
L’Organització del premi no accepta cap responsabilitat ni càrrega per accidents o malalties dels participants durant el desenvolupament del projecte ni per pèrdues materials o econòmiques ni qualsevol
altre incident.
El projecte ha d’iniciar-se dins de l’any natural següent a l’anunci oficial del projecte guanyador.
L’Organització del premi ha de ser informada per escrit i amb anterioritat de qualsevol canvi en la composició de l’equip.
Els integrants de l’Equip del projecte guanyador del premi han de desenvolupar totes les seves activitats
relacionades amb ell amb estricte compliment de la legislació vigent, particularment en relació amb permisos d’entrada i recerca en àrees protegides.
L’Organització del premi declina qualsevol responsabilitat derivada dels actes o de les omissions de les
persones integrants o relacionades amb l’Equip del projecte guanyador del premi.
L’Equip del projecte guanyador ha de comprometre’s a promoure i mantenir el bon nom de
l’Organització del premi.
Cap document escrit o gràfic (dibuixos, fotografies o filmacions) pot ser publicat sense que
l’Organització del premi hagi pogut examinar-lo prèviament. L’Organització del premi es reserva la potestat de sol·licitar la NO referència al premi ni a l’Organització del premi en aquests documents.
Normes d’obligat compliment per part de l’Equip del projecte guanyador.

• 		 TÍTOL DEL PROJECTE
• 		 Informar l’Organització del premi de la data d’inici del projecte amb 15 dies d’antelació.
• 		 Enviar a l’Organització del premi un informe resumit dels progressos del projecte cada sis 		
			 mesos durant el seu desenvolupament.
• 		 En cas de no haver-se finalitzat, lliurar informe preliminar a l’Organització del premi un mes 		

			 abans del DBF 2020, indicant la data prevista de finalització.

• 		 L’informe final haurà de lliurar-se en paper o en suport digital a l’Organització del premi en 		

			 els tres mesos següents després de la data de finalització del projecte. L’informe haurà
			 d’incloure material gràfic que il·lustre de forma atractiva el contingut del projecte.
			L’Organització del premi es reserva el dret de publicar en el format que consideri oportú 		
			 l’informe final per a la seva difusió i sense finalitats comercials.

• 		 Una vegada aprovat l’informe final per part de l’Organització del premi, aquest haurà de s		

			 ser presentat a totes les institucions públiques o privades, d’àmbit local, regional i nacional, 		
			 amb interessos o responsabilitats en matèria de medi ambient o de gestió del medi natural 		
			 o amb rellevància en el camp de la recerca en aspectes del contingut del projecte.

• 		 Els resultats del projecte hauran de ser proposats per a la seva publicació com a articles

		 en revistes o premsa especialitzada o d’àmbit general per part de l’Equip del projecte
			guanyador.
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•		 Juntament amb l’informe final haurà de presentar-se una liquidació detallada del pressupost,

			 aportant la documentació original que justifiqui totes les despeses ateses gràcies a 			
			 l’ajuda financera del premi.

• La referència al premi i a l’Organització del premi ha de ser preeminent en tots els

			 documents que es derivin del projecte sigui qui sigui el seu destinatari. En ells hauran 		
			 d’aparèixer sistemàticament els logotips de l’Organització del premi.

•		 Una col·lecció de fotografies (a alta resolució) o altres documents il·lustratius dels resultats

			 del projecte hauran de ser cedits a l’Organització del premi. Els drets d’autor seran per al 		
			 fotògraf o il·lustrador, però aquest haurà d’oferir una llicència gratuïta i NO exclusiva per a 		
			 utilitzar en finalitats NO comercials, amb el compromís de citar en tots els casos l’autor.

• Els membres de l’Equip del projecte guanyador o part d’ells hauran d’estar disponibles per
			 a assistir al DELTA BIRDING FESTIVAL de l’any 2020 per a fer una presentació del
			 projecte, el seu desenvolupament i els seus resultats que s’inclourà en el programa del
			 festival en un horari i lloc preeminent.
• L’Organització del premi es reserva el dret a demandar la devolució de l’ajuda financera
			 lliurada si alguna de les condicions anteriors no ha estat complerta satisfactòriament.
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