BE
ECA CO
OOMEN
NÇA 20
017
La cooperativa
a CookinGirona conv
voca una beca
b
residència amb
b l'objectiu
u
d’acompanyarr un projec
cte professsional incipient facilitant al be
eneficiari
l'acc
cés a un es
spai de tre
eball multiidisciplinarr.
Con
ndicions de
d la beca
a
La b
beca, d'una
a durada de
d 5 meso
os, permett al benefic
ciari:

•

Disp
posar d'un espai de treball físiic format per
p taula, prestatge
eria,
cadiira i làmpa
ada en una
a de les du
ues seus de
d la coope
erativa (C
C.
Forç
ça, 13, pra
al / Pl. Ind
dependènc
cia, 14, 1r)).

•

Disp
posar de màrqueting
m
g i posicionament prrofessiona
al a través de
la plataforma Cookingirrona. En co
oncret, espais de pu
ublicitat so
obre
el professiona
al i el proje
ecte al web de la cooperativa i a les xarrxes
socials.

•

Disp
posar d’intternet de ffibra òptica i wifi, im
mpressoress en xarxa
a,
telèfon i office
e.

•

Disp
posar d'accés als esp
uns com arra sales de
e reunions
si
pais comu
altre
es d'espais
s d'ús com
mpartit.

•

Disp
posar d’ate
enció teleffònica, recepció d’encàrrecs i
corrrespondència.

•

Partticipar del dia a dia d
de l'espai i poder intercanviarr opinions,,
com
mpartir inquietuds i e
establir sin
nèrgies am
mb tots elss professio
onals
residents a Co
ookinGiron
na.

•

Disp
posar d’una sessió d ’estrès de
e projecte durant la primera
setm
mana amb
b un mínim
m de 10 pe
ersones de
el CookinG
Girona.

•

Opta
ar a ocupa
ar un espa
ai de treba
all dins el CookinGiro
C
ona prèvia
a
apro
ovació dels
s socis i se
empre que
e hi hagi espai dispo
onible.

El/la beneficiaria ha de comprometre’s a:

•

Contribuir amb un mòdic preu de 40 Eur + IVA mensuals a les
despeses de funcionament del CookinGirona. L’import d’aquestes
quotes reduïdes serien deduïts a la persona becada de forma
progressiva si decidís llogar una taula com a usuari de CookinGirona
al final del període de la beca

•

Acceptar i complir les normes de convivència de l'espai.

•

Desenvolupar el projecte pel qual ha estat becat.

•

Participar en les iniciatives que sorgeixin a l'espai durant la seva
residència.

•

Redactar una breu memòria de la seva experiència en acabar la
beca.

•

Exposar en públic el seu projecte al final de l'estada.

Requisits dels participants

•

Ser major d'edat.

•

Estar engegant un nou projecte professional.

•

Tenir ganes de formar part d'un espai de treball multidisciplinar i
autogestionat.

•

Estar donat d’alta de l'activitat o comprometre's a fer-ho abans no
finalitzi la beca.

Sol·licitud
Per a participar en la convocatòria cal omplir totes les preguntes del
formulari que trobareu enllaçat des d'aquí.
Es valorarà la viabilitat i la solidesa dels projectes, el perfil del sol·licitant i
l'encaix amb els professionals residents a l'espai.
Jurat
El jurat estarà format per membres de la cooperativa CookinGirona.

Es valoraran totes les propostes, es seleccionaran els projectes més adients
i es convocarà als aspirants a una entrevista personal com a criteri final de
selecció.
Si el jurat ho considera, pot declarar deserta la beca.

Calendari i convocatòria
La present beca es pot sol·licitar entre el 04 de setembre de 2017 a les
9:00 h i el 28 de setembre de 2017 a les 24:00 responent al formulari que
trobareu al web de Cookingirona o des d'aquest mateix document.
La decisió del jurat es farà pública al web de Cookingirona el dia 29 de
setembre de 2017. El jurat es manté el dret de prorrogar el periode de
recepció de sol.licituds un mes adicional si no s’identifiquen candidates
adients per la beca.
El participant seleccionat podrà disposar de l'espai de treball entre el 2
d’octubre de 2017 i el 28 de febrer del 2018.
Per a qualsevol dubte o qüestió relativa a aquesta convocatòria, contacteu
amb info@cookingirona.com.

