
ANNEX III 

PROJECTE 
Exp. 

3 DADES IDENTIFICATIVES 

Nom i Cognoms 
Completa els apartats següents amb la informació necessària per a descriure’ls seguint els criteris de valoració establerts en la 
base 7: 

1. Títol de la teua idea de projecte d‘emprenedoria solidària (màxim 200 caràcters).

2. Descripció breu de la teua idea d‘emprenedoria solidària (completa els apartats amb un màxim 500 caràcters cada un).

3. Problema que resol
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4. Solució innovadora que proposa la teua idea

5. Qui creus que necessita posar en pràctica aquest projecte? Descripció dels possibles receptors

6. Tracta de descriure i quantificar els recursos necessaris (humans, físics o d’un altre tipus) per a posar en marxa aquest projecte en el context 
de poblacions vulnerables de països en via de desenvolupament.
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7. Com creus que se’n pot beneficiar tota la comunitat, i no sols els receptors directes, amb la implantació d‘aquest projecte?

8. Identifica els ODS als quals està vinculat aquest projecte i els indicadors que utilitzaries per a la seua avaluació
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