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Bases

BASES I CONVOCATÒRIA PER LA DONACIÓ DE L’1% SOLIDARI
Destinataris
Aquesta dotació econòmica està destinada a entitats externes, així que queden exclosos els projectes
interns de MEG, dels agrupaments membres de l’associació o de la Fundació Josep Sans.

Tipologia de projectes i criteris de valoració
S’estableix com a principi general que la dotació econòmica ajudi al finançament d'un projecte concret i
no a l’estructura de l’entitat.
La convocatòria d’enguany està emmarcada en projectes de la següent temàtica: famílies en situació
de risc i vulnerabilitat afectades per les conseqüències de la covid
Es valoraran especialment els següents aspectes del projectes presentats:
1. GÈNERE: Projectes destinats a la lluita contra les violències de gènere i masclistes.
2. EDUCACIÓ: Projectes que potenciïn actituds i valors que permetin conèixer i entendre millor la
realitat que ens envolta i a participar activament en la construcció d’un món més just i solidari.
3. REPERCUSSIÓ: Projectes que promouen el canvi d'actituds de la ciutadania dins el territori de
la Demarcació del Barcelonès.
4. BASE ASSOCIATIVA: Es tindrà en compte el model associatiu de l’entitat i del projecte,
prioritzant aquells projectes d’entitats amb una forta base associativa, democràtica i
participativa.
5. SIGNIFICANÇA ECONÒMICA: La dotació econòmica pot tenir un pes significatiu pel projecte,
però en cap cas suposarà més del 50% de la totalitat del pressupost.
Es podran presentar projectes que tinguin accions que es desenvolupin a partir de la publicació
de la present convocatòria i que tinguin una duració aproximada de 12 mesos, sense que sigui
un requisit estricte.

Dotació econòmica
La dotació econòmica de la donació correspon a l’1% dels ingressos propis de la Demarcació del
Barcelonès del curs 2020-2021 conjuntament amb les partides de cursos anteriors que han quedat
desertes o en que no s’ha convocat concurs públic, que equival a 494,04€, a repartir, a criteri del jurat,
entre els projectes seleccionats.

1% solidari BCNès
2

Presentació de projectes
Entre el 24 de desembre de 2020 i el 28 de febrer de 2021 caldrà enviar a l’adreça electrònica
barcelones@escoltesiguies.cat la fitxa resum omplerta per l'entitat i una descripció del projecte que
presenta, que inclogui:
- Descripció de l’entitat i de la contrapart si n’hi hagués.
- Descripció detallada del projecte.
- Pressupost del projecte.

Resolució
Tots els projectes que s'ajustin als criteris seran avaluats per un jurat format per persones membres de
la Demarcació del Barcelonès:
● 1 persona del Comissariat
● 1 persona de la Taula Pedagògica
● 1 persona de la Taula de Secretaris/es i Administradors/es
● 1 persona de l’Equip de Demarcació
Totes les persones seran de Sectors diferents i un d’ells repetirà.
El jurat podrà decidir repartir la donació entre més d’un projecte o deixar total o parcialment deserta la
donació.
La resolució d'aquest jurat es farà pública abans del mes d’abril de 2021.
El pagament de la donació es farà en un únic pagament un cop el jurat hagi decidit el projecte o
projectes guanyadors i s'hagi presentat a la Taula de Secretaris/es i Administradors/es, a la Taula
Pedagògica i al Comissariat.

Seguiment dels projectes receptors
El projecte o projectes que rebin la donació hauran de presentar una memòria (tècnica, avaluadora i
econòmica) al finalitzar el projecte i adjuntar material gràfic i documental del projecte. En el material de
difusió del projecte (web, butlletins, material de comunicació...) haurà de constar el suport de la
Demarcació del Barcelonès.
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