
Convocatòria: Tech against Disinformation 
Formulari de participació. Segona ronda.

A continuació, trobaràs el formulari de participació de la segona ronda, para totes 
aquelles propostes semifinalistes de la convocatòria “Tech against Disinformation” de 
Digital Future Society. Respon las preguntes de forma clara y detallada para tal de 
facilitar la comprensió de la teva proposta. 

El procés para participar es el següent:

1. Omple aquest formulari de participació.
2. Guarda el formulari amb el nom de la teva organització.
3. Adjunta aquest formulari a la pàgina web de la convocatòria a través del següent

enllaç, i prem el botó “enviar”.
4. Un cop  enviat, rebràs un correu electrònic que confirmarà la teva participació.

Recorda que és obligatori respondre a las preguntes amb asterisc (*)

La data límit per enviar la proposta és el 10 de setembre de 2021 a les 12:00 del migdia 
(franja horària CEST). Si tens qualsevol dubte, pots contactar a 
challenge@mobileworldcapital.com y et contestarem el més aviat possible.

Dades de contacto

Nom* Cognom* 

Telèfon* Correu electrònic* 

Organització* 

Títol de la proposta 

Indica el títol de la teva proposta. Ha de ser el mateix que el títol del primer formulari* 

(100 caràcters màxim, incloent espais) 

https://digitalfuturesociety.com/ca/registration-tech-against-disinformation_v2/
https://digitalfuturesociety.com/ca/call-tech-against-disinformation/


Pla d’implementació del pilot (PIP) 
1. Presenta de forma clara y detallada el pla d’implementació del pilot de la  teva solució, en 

base a la estructura de 3 fases proposada a continuació. Descriu els objectius, activitats, 
duració i resultats previstos para cada una de les fases.* 
La casella de “Pressupost” s’omplirà automàticament un cop completat el punto 6 del formulari.

Fase 1 Preparació del Pilot 
Duració* 

Pressupost 

Objetius* 

Activitats 

Activitat 1.1* 
Activitat 1.2 

Activitat 1.3 

Activitat 1.4 

Resultats* 

Fase 2 Implementació del Pilot 
Duració * 

Pressupost 

Objetius* 

Activitats  

Activitat 2.1* 
Activitat 2.2 

Activitat 2.3 

Activitat 2.4 

Resultats* 



Fase 3 Avaluació del Pilot 
Duració * 

Pressupost

Objetius* 

Activitats  

Activitat 3.1*  
Activitat 3.2 

Activitat 3.3 

Activitat 3.4 

Resultats* 

Fase addicional (Opcional) 

En cas que necessitis una fase addicional pel pla d’implementació del pilot, pots omplir 
la taula de la “fase 4” que trobaràs a continuació i indicar-ne el títol.

Fase 4 
Duració 

Pressupost 

Objetius 

Activitats 

Activitat 4.1 

Activitat 4.2 

Activitat 4.3 

Activitat 4.4 

Resultats 



2. Explica el context ideal para desenvolupar el projecte pilot de forma exitosa a Espanya. 
Especifica les necessitats para a la implementació del piloto, determina els requisits 
tècnics i operatius per una bona implementació de la solució. * (1500 caràcters màxim, 
incloent espais)

Consorci
3. ¿Quins socis i contraparts necessitaries per desenvolupar exitosament el projecte pilot? 

¿Quina és la teva relació actual amb els socis necessaris esmentats? * (1500 caràcters 
màxim, incloent espais)  



Sostenibilitat
4. ¿Quin és el model de negoci o sostenibilitat de la solució, més enllà del pilot? *

(2000 caràcters màxim, incloent espais) 

Equip 
5. Presenta l’equip que treballarà en el piloto. Indica la seva posició, experiència, perfil 

professional, etc., així com la seva dedicació al pilot (en percentatges). És important que 
presentis la organització del equipo y la distribució de las responsabilitats.  * (1500 caràcters 
màxim, incloent espais)



Pressupost
6. Proporciona el pressupost necessari per la implementació del pilot, segons les activitats proposades en el primer punt del formulari.*

Recorda que, segons els Termes & Condicions, la convocatòria aporta fins a un màxim de 40.000€, i cal que el participant contribueixi amb un
mínim del 20% addicional al pressupost total del pilot (en efectiu o en espècie).

PRESSUPOST 

Fases Activitats Cost total de
l'activitat 

Aportació del 
participant 

Aportació de la 
convocatòria 

Fase 1 

Activitat 1.1* 
Activitat 1.2 
Activitat 1.3 
Activitat 1.4 
Total Fase 1 – Preparació el pilot

Fase 2 

Activitat 2.1* 
Activitat 2.2 
Activitat 2.3 
Activitat 2.4 
Total Fase 2 – Implementació del pilot

Fase 3 

Activitat 3.1* 
Activitat 3.2 
Activitat 3.3 
Activitat 3.4 
Total Fase 3 – Avaluació i Impacte del pilot 

Fase 4 

Activitat 4.1 
Activitat 4.2 
Activitat 4.3 
Activitat 4.4 
Total Fase 4 - 

PRESSUPOST TOTAL DEL PILOT

COFINANCIACIÓ
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