
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS COOPERACIÓ 2021/22 
 

1. Aquest any hi haurà dues línies de subvencions: 
 

• Suport a projectes de cooperació al desenvolupament que duen a terme les 
entitats per tal d’impulsar el desenvolupament econòmic i el benestar social 
dels i les habitants dels països en vies de desenvolupament, a fi que ells 
mateixos puguin instrumentar un sistema de desenvolupament sostenible, 
econòmic i social 

• Projectes d'educació per a la solidaritat impulsats per les entitats de 
cooperació i vertebrats amb els projectes educatius dels centres educatius de 
la ciutat. 

 
2. En tots dos casos, la convocatòria serà bianual i els projectes de cooperació i  les 

activitats d’educació per a la solidaritat es podran desenvolupar entre el 2021 i el 2022. 
 
3. Pel que fa als projectes de cooperació, l'entitat sol·licitant ha de tenir relació directa 

amb el soci local (contrapart responsable del projecte), sense la intervenció d'altres 
entitats i en relació amb els projectes d'educació per a la solidaritat és 
imprescindible que el projecte compti amb una carta d'aval del centre o centres 
educatius on s'executarà la proposta i que en el formulari del projecte es detallin els 
compromisos consensuats amb aquest en cas d'aprovar-se. 

 
4. Pressupost total: 

 

• Projectes de cooperació: 90.000 € 

• Projectes d’educació per a la solidaritat: 20.000 € 
 

5. Import de les subvencions:  
 

• Projectes de cooperació: Un màxim del 80 % del cost del projecte i un import 
màxim de 15.000 € per projecte. 

• Projectes d’educació per a la solidaritat: Un màxim del 80 % del cost del 
projecte i un import màxim de 10.000 € per projecte. 

 
6. Criteris de valoració: 

 

• Projectes de cooperació : Els mateixos que l’any passat. 

• Projectes d’educació per a la solidaritat: En relació amb l'entitat i vinculació 
a la ciutat; pertinència; capacitat operativa dels participants; metodologia; 
viabilitat; pressupost i sostenibilitat. 

 
7. Justificació: 
 

• Informe intermig: 30 de gener de l’any posterior a la convocatòria. 

• Informe final: 30 de gener dels segon any posterior a la convocatòria. 

• Com a mínim, el 100 % de la subvenció concedida. 

• Despeses indirectes: < 10 % de la subvenció concedida. 
 

8.    Calendari (previsió):  
 

• Març: aprovació inicial de les Bases de la convocatòria. 

• Abril: exposició pública i aprovació definitiva de les Bases. 

• Maig: període de sol·licitud de subvencions.  

• Juny/juliol: valoració de les sol·licituds presentades; aprovació de la 
concessió de subvencions i acceptació per part de les entitats beneficiàries.  

 


