BASES DEL CONCURS 1% PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ
CONVOCATÒRIA 2011
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya entén l’associacionisme juvenil com un
instrument de transformació social en mans de la gent jove i, per això, ha de jugar un paper
important en la creació de condicions que possibilitin un món just i divers. Des del Consell, ens
sumem a les recomanacions de l’Organització de les Nacions Unides de destinar recursos al
desenvolupament humà sostenible dels països empobrits. Una de les institucions que ha dut a
la pràctica aquesta recomanació ha estat el Fòrum Europeu de la Joventut, del qual el CNJC és
membre de ple dret, destinant un 1% del seu pressupost per projectes de cooperació pel
desenvolupament.
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, a través de les decisions preses en la XXI i la
XXII Assemblees Generals Ordinàries, destina l’1% del seu pressupost anual a un projecte de
cooperació al desenvolupament. En un context de crisi global, ara més que mai entenem
aquest compromís com una mesura de justícia social.
1. Criteris
1.1. Destinataris
Poden ser destinatàries d’aquesta convocatòria totes les entitats i associacions infantils i
juvenils catalanes sense afany de lucre, siguin o no membres del CNJC. El projecte l’haurà de
dur a terme la pròpia entitat sol·licitant i no una entitat “subcontractada”.
Queden excloses del concurs aquelles entitats que havent guanyat el concurs en edicions
anteriors, a data 24 de octubre de 2011, no hagin complert el compromís d’aportar l’avaluació
tècnica i econòmica que es requereix.
1.2 Tipus de projectes
En l'edició d'enguany es prioritzaran aquells projectes que tinguin com a temàtica: Enfortiment
de la democràcia i foment dels drets humans. Tot i això, totes les temàtiques seran
acceptades.
Es valoraran especialment aquells projectes que:
-

La contrapart sigui també una entitat o associació infantil o juvenil sense afany de
lucre
L’aportació econòmica del premi del concurs sigui significativa sobre el pressupost
total del projecte
Treballen amb una entitat de la ribera mediterrània com a contrapart.
S’emmarquen en una política de cooperació globalment transformadora i arrelada
al territori, que defineixi els objectius que es pretenen assolir a mig i llarg termini
Es basen en el partenariat, entès aquest com a reciprocitat i intercanvi
Obtenen un efecte multiplicador a nivell social
Potencien la participació activa dels diferents actors implicats en el projecte, en
cadascuna de les seves fases

1.3 Acotació temporal i geogràfica
Es poden presentar projectes que es realitzin durant l’any 2011 o en un any natural (sent l’inici
com a màxim el tercer trimestre de l’any). En la sol·licitud, ha de constar clarament la data
d’inici i finalització del projecte.
En relació a l'acotació geogràfica, poden presentar-se projectes que es desenvolupin a
qualsevol part del món. L’àmbit dels projectes pot ser local, nacional o internacional, cas en què
només podrà tenir lloc en un sol país.

2. Aspectes pràctics
2.1 Dotació econòmica
La dotació econòmica que donarà al CNJC al projecte escollit correspondrà a l'1% del seu
pressupost total de l’any 2011, el que equivaldrà a 4.450 €.
L’import sol·licitat pot equivaldre a un percentatge total del pressupost del projecte entre l'1% i
el 100%. En aquest darrer cas, caldrà justificar clarament perquè es sol·licita finançament
només a través del Consell.
2.2 Formularis de petició i d'avaluació
La sol·licitud del projecte ha de seguir el model adjunt “Formulari Sol·licitud 2011”. La
sol·licitud s’ha d’entregar en format paper i digital. En ambdós casos ha de constar la firma
del/de la responsable del projecte, així com el segell de l’entitat.
El projecte escollit haurà de presentar una avaluació tècnica i econòmica, en un termini de
tres mesos un cop finalitzat, seguint el model “Formulari Informe Final 2011”, que es facilitarà.
L’avaluació s’ha de lliurar en paper i en format digital. En ambdós casos, ha de constar-hi la
firma del/de la responsable del projecte, així com el segell de l’entitat.
2.3. Termini de presentació
El termini de presentació serà el 24 d’octubre de 2011 (inclòs) al Consell Nacional de Joventut
de Catalunya, Plaça Cardona, 1-2 baixos. La sol·licitud s’ha d’entregar en format paper i digital.
En ambdós casos ha de constar la firma del/de la responsable del projecte, així com el segell
de l’entitat.
2.4. Selecció del projecte
Tots els projectes que s'ajustin als criteris seran avaluats per un jurat composat per la
Presidència del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la secretària responsable de
Cooperació i dues persones amb experiència en projectes de cooperació per al
desenvolupament. També assistirà el/la gerent del CNJC en condició de secretari, així com un
membre de l’Equip d’Assessorament Econòmic per al seu control.
El jurat podrà declarar desert el premi, així com concedir un o diversos premis ex aequo. El
jurat disposarà de les facultats necessàries per interpretar i aplicar les bases.
La resolució d'aquest jurat es farà pública el 2 de novembre de 2011.
La dotació econòmica al projecte guanyador es farà en dos terminis:



El 60% es farà efectiva abans de l’1 de desembre de 2011 (un cop facilitades les
dades bancàries).
El 40% restant, quan s’entreguin els documents de l’avaluació tècnica i econòmica.

2.5 Seguiment
El CNJC podrà fer seguiment del projecte, ja sigui mitjançant visites a les activitats o a l'entitat
que les desenvolupa.

3. Més informació
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Telf: 93.368.30.80
Correu electrònic: internacional@cnjc.cat

