FORMULARI_PROJECTE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ
ENTITATS LÍNIA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL
(Recordeu que cada entitat només pot sol·licitar una subvenció)
Convocatòria any 2021
1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat
(persona jurídica):
N.I.F. de l’entitat:
Adreça :
C.P.:
Telèfon:
Correu electrònic:
Web:
Adreça de notificacions :
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
2. DADES DEL PROJECTE
Nom del projecte:
Lloc de realització:
PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE:

Data d’inici:
Data finalització:

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT (SUBVENCIÓ AJUNTAMENT):

3. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I ACTIVITATS QUE ENGLOBA EL PROJECTE
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4.

OBJECTIUS DEL PROJECTE: (què volem fer i els motius pels quals ho volem fer)

5.

RESULTATS ESPERATS (què volem aconseguir amb aquest projecte)

6. ACTIVITATS I CALENDARI PREVIST
(Activitats que realitzarem corresponents al projecte i per quan s’ha previst la seva realització)
ACTIVITAT
DATA INICI
DATA FINAL

7. RECURSOS QUE NECESSITEM PER DUR A TERME EL PROJECTE
RECURSOS HUMANS
Propis/es de l’entitat: Aliens/esa l’entitat:
Nombre de persones necessàries per al projecte
INFRAESTRUCTURES
Locals, equips tècnics...

Propis/es de l’entitat: Aliens/esa l’entitat:

MATERIALS
Què heu de comprar pel projecte
ALTRES
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8. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES SUBVENCIONABLES:
8.1. Nombre de beneficiaris del projecte (previsió de participants en aquest projecte):
Marqueu només una opció:
D’1 a 20 persones
De 21 a 40 persones
De 41 a 60 persones
De 61 a 80 persones
De 81 a 100 persones
De 101 a 120 persones
De 121 a 140 persones
De 141 a 160 persones
De 161 o més persones
8.2. Nombre de voluntaris implicats en l’organització del projecte:
Marqueu només una opció:
D’1 a 9 persones
De 10 a 19 persones
De 20 a 29 persones
De 30 a 39 persones
40 o més persones
8.3. Treball en xarxa per aquest projecte (amb quines entitats o administracions es col·labora
per a la realització d’aquest projecte)
TREBALL EN XARXA ENTRE EL TEIXIT ASSOCIATIU DINS EL MUNICIPI. ESPECIFIQUEU

TREBALL EN XARXA A NIVELL COMARCAL I/O PROVINCIAL. ESPECIFIQUEU
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ESPECIFIQUEU
SI AQUEST PROJECTE
ORGANITZADA PER L’AJUNTAMENT D’ARTÉS:

FORMA

PART

D’ALGUNA

ACTIVITAT

8.4.- Optimització de recursos (en referència a aquest projecte en concret)
Cessió de material de les entitats. ESPECIFIQUEU

Ús de material de préstec d’altres entitats o institucions. ESPECIFIQUEU

8.5. Difusió i promoció d’aquesta activitat:
A nivell local/comarcal
ESPECIFIQUEU

A nivell supracomarcal
ESPECIFIQUEU

A nivell de TIC i
xarxes socials
ESPECIFIQUEU

Pàgina 4 de 13

8.6 . Concepció i presentació del projecte
8.6.1. Anàlisi i descripció adequada de la situació de vulnerabilitat que justifica la necessitat de
portar a terme el projecte

8.6.2. Anàlisi dels efectes de la intervenció a la situació de vulnerabilitat dels diferents col·lectius,
beneficiaris afectats als diferents nivells (geogràfic, polític, ambiental, econòmic...)

8.6.3. Les activitats proposades s’adeqüen als objectius i resultats plantejats de la intervenció
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8.7.Persones destinatàries
8.7.1.Impacte de la intervenció i nombre de destinataris

8.7.2.Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població destinatària.
Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària

8.7.3. Grau d’implicació de la població destinatària en l’execució, seguiment i avaluació de l’actuació

8.7.4. Accions que contemplin la perspectiva de gènere, tant en temàtiques com potenciant la
participació i presa de decisions de les dones
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8.7.5. Preveu la informació de membres de la contrapart i beneficiaris del projecte

8.8.Sostenibilitat del projecte
8.8.1.Generar mecanismes necessaris per a la sostenibilitat en el temps que no generin
dependència

8.8.2.Contrapart formada per alguns dels beneficiaris del projecte

8.8.3.Existència de suport i recolzament per part de les autoritats locals

8.8.4. Existència d’una contrapart amb capacitat de gestió i experiència en projectes de cooperació

Pàgina 7 de 13

8.9.Valoració de les activitats de sensibilització
8.9.1.Qualitat de les propostes de sensibilització adequades a l’eix de sensibilització cultural de pau
i drets humans

8.9.2. Es fa especial incidència en evidenciar la feminització en la pobresa i s’impulsen estratègies
preventives al respecte

8.9.3.Explicació de les causes estructurals de les desigualtats.

8.9.4.Les activitats promouen la cohesió social i l’empatia a partir de la comprensió de les causes
de les migracions i prevenint estereotips sobre la pobresa.
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8.9.5.Proposta d’alternatives i promoció del comerç just i consum responsable.

8.9.6.Es plantegen activitats de difusió i viabilitat relacionades amb la proposta (mitjans de
comunicació).

8.9.7.Implicació de la contrapart en les activitats de sensibilització.

8.9.8.Estratègia i metodologia que facin preveure l’assoliment dels objectius de sensibilització que
es pretenen.

Pàgina 9 de 13

8.10.Treball en xarxa, participació ciutadana
8.10.1. Projecte sol·licitat presentat en xarxa

8.10.2.Treball en xarxa al territori de la contrapart local ( acreditat)

8.10.3.Implantació social a Artés de l’entitat sol·licitant: dinamització, participació activa, base social

8.11.Formulació i documentació de la intervenció
8.11.1.Claredat, coherència i definició dels objectius, activitats i resultat a assolir
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8.11.2.Indicadors, fonts de verificació especificats adequadament

8.11.3.Adequació dels mecanismes de seguiment, control i avaluació, amb la inclusió d’indicadors
objectivament verificables

8.12.Recursos i pressupost
8.12.1.Es presenta un pressupost complet, clar i coherent amb el projecte. Despeses detallades en
relació a les activitats previstes
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8.12.2.S’especifiquen altres fonts d’ingressos: cofinançament, aportacions de l’entitat i de la
contrapart local

8.12.1.No hi ha partides superior a 500€ sense detallar

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE CAL QUE PRESENTEU JUNTAMENT AMB
AQUESTA SOL·LICITUD:
- Document acreditatiu actualitzat d’interès i/o suport al projecte per part de les autoritats
locals del país (en funció del contingut del projecte pot ser obligatori)
-Acreditació d’interès de les persones beneficiàries en el projecte.
-Memòria econòmica de l’entitat que sol·licita subvenció i organigrama actualitzat.
-Estatuts de l’entitat.
-Document acreditatiu de l’experiència de l’entitat en gestió d’altres projectes.
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Tota aquella informació que apareix en la sol·licitud com a no obligatòria, es valorarà
positivament.
Es valorarà l’estratègia de gènere de l’entitat sol·licitant i l’estratègia mediambiental i de suport a
l’economia social.
Recordeu que si en la sol·licitud no teniu l’espai suficient per explicar els diferents ítems,
podeu presentar l’ampliació de la informació que considereu oportuna en un altre
document.
Artés
Signatura

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal s i garantia dels drets digitals, us informem el següent:
Responsable del tractament:
Correu electrònic: dpd.ajartes@diba.cat
Adreça de contacte: DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Migjorn. Bloc B (2a planta). Pg. Vall d'Hebron, 171 (08035
Barcelona) Telèfon: 934726500
Finalitat del tractament: prestació del servei: per l’atorgament de SUBVENCIONS (AJUNTAMENT D'ARTÉS)
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l'Ajuntament d'Artés (article 6
RGPD)
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les, oposar-vos al seu
tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant correu
electrònic a dpd.ajartes@diba.cat (articles 15 a 22 RGPD)
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals
CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES
Amb la signatura del present document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin ser tractades per
la finalitat esmentada. D'acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, us comuniquem que les dades que es contenen en aquest imprès, s'incorporen als fitxers automatitzats propietat
de l'Ajuntament d'Artés. Les dades seran utilitzades per a la gestió d'aquest Ajuntament i només seran cedides a les
administracions públiques, persones o entitats que, de conformitat amb les disposicions vigents, hagin de tenir-ne
coneixement per a la resolució d'aquest assumpte.
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