BASES DEL CONCURS 1% PER A PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ GLOBAL
CONVOCATÒRIA 2016

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) entén l’associacionisme juvenil com a instrument de
transformació social, posant en mans de la gent jove la possibilitat de crear un món més just i equitatiu. Des del
CNJC, ens sumem a aquelles recomanacions que des de l’Organització de les Nacions Unides insten a
l’Administració Pública a destinar un percentatge del recursos econòmics a polítiques pel desenvolupament humà i
sostenible. Una de les institucions que ha portat a la pràctica aquesta recomanació ha estat el Fòrum Europeu de
la Joventut, plataforma de la qual el CNJC és membre de ple dret, qui ha destinat un 1% del seu pressupost
anual a l’execució de projectes de cooperació al desenvolupament liderats per entitats juvenils.
Seguint l’esperit d’aquestes recomanacions i bones pràctiques, i tal i com es va resoldre a la XXI i la XXII
Assemblees Generals Ordinàries, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya destina l’1% del seu
pressupost anual a un projecte de transformació global. En un context de crisi econòmica, social i política
que travessa tant els països del Sud com del Nord, ara més que mai entenem aquest compromís com una mesura
de justícia social i per la transformació global.
1.

Criteris

1.1. Grups i entitats destinatàries
Poden ser destinatàries d’aquesta convocatòria:
Associacions juvenils (siguin o no membres del CNJC).
Altres entitats sense ànim de lucre que estiguin liderades i participades majoritàriament per joves.
Moviments socials, plataformes i altres grups no formals, liderades i participades majoritàriament
per joves.
Aquest concurs pretén premiar projectes de base associativa i voluntària, portats a terme per entitats sense ànim
de lucre. 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 1 de novembre
de 2016, 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 de manera àmplia treballin en l’àmbit de la
transformació i resolució pacífica de conflictes.
L’actual context sociopolític global explicita la pervivència del conflicte com a dinàmica de l’agenda política
internacional, malgrat els esforços de la societat civil organitzada i moviments socials d’arreu per generar espais
de cooperació, resistències i treball conjunts. El conflicte continua materialitzant-se en violències directes,
culturals i estructurals que són ben palpables, tant a nivell internacional com en la nostra quotidianitat diària.
Parlem de la violència armada, la guerra, l’ocupació, les agudes desigualtats socioeconòmiques, la pervivència
d’estructures de governança autoritàries, les polítiques migratòries injustes, les violències de gènere, la lgbtfòbia
o el racisme i la xenofòbia institucionalitzades i diàries, a tall d’exemple.
És per això que ara més que mai cal que des de l’associacionisme juvenil generem recursos i eines que ens
permetin transformar les relacions de poder que rauen rere aquestes violències, i així construir progressivament
espais de pau, diàleg i solidaritat amb els pobles d’arreu per, en definitiva, contribuir a la transformació global. El
conflicte és una finestra de canvi i oportunitat per la transformació social, i les entitats juvenils podem ser un
actor de canvi clau per transformar una realitat injusta.
Enguany doncs, s’acceptaran totes aquelles propostes formatives, recursos pedagògics o iniciatives que
des de l’àmbit de la incidència i/o la sensibilització presentin actuacions concretes per fomentar la gestió
positiva dels conflictes, la cultura de la mediació, la negociació, la no violència, la lluita contra les discriminacions i
els estereotips, el diàleg intercultural i interreligiós, el treball de la memòria i la reconciliació.
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En aquest sentit, els projectes poden ser executats a l’exterior de Catalunya, o bé lluitar per la transformació
social, sensibilització, formació i incidència política des de l’àmbit local i/o nacional, sempre que sigui en el
camp de la transformació i resolució pacífica de conflictes.
A més a més, seran criteris valorables per la selecció del projecte guanyador:
-

El treball en xarxa amb altres entitats sense ànim de lucre, especialment juvenils.
Que el projecte incorpori una perspectiva intercultural i de gènere en el seu plantejament
teòric i intervenció pràctica.
L’ús de l’educació no formal com a eina de treball i/o perspectiva metodològica.
Que es potenciï la participació activa dels diferents actors implicats en el projecte en
cadascuna de les seves fases, amb l’objectiu d’obtenir un major efecte multiplicador dels seus
agents i fomentar l’apoderament juvenil i l’activisme.

En darrer lloc, es valorarà que el projecte tingui una elevada singularitat dins l'activitat de l'entitat. En
qualsevol cas, la dotació econòmica del premi ha de ser clau per la viabilitat i execució del projecte en qüestió, i
no per l’activitat habitual de l’entitat.
1.3 Acotació temporal i geogràfica
Es poden presentar projectes que comencin entre l'1 de juliol de 2016 i l'1 de juliol de 2017 i han de finalitzar
com a molt tard el 31 de Desembre de 2017. En qualsevol cas, a 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, incloent-hi Catalunya. L’àmbit dels projectes pot ser local, nacional o
internacional.
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 2016, equivalent a 4.212,03€.

2.2 Formularis de petició i d'avaluació
La sol·licitud del projecte ha de seguir el model adjunt “Formulari Sol·licitud 2016”. La sol·licitud s’ha d’entregar
exclusivament en format online a internacional@cnjc.cat, amb la temàtica “Concurs 1%” a l’assumpte del
correu. La firma del/de la responsable del projecte ha de constar al Formulari de Sol·licitud.
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 2016”, que es facilitarà des de l’equip tècnic del CNJC a
demanda de l’entitat guanyadora.

2.3. Termini de presentació
El termini de presentació de candidatures al concurs és el 23 d’octubre de 2016 (inclòs).

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, els secretaris / secretàries responsables de Cooperació Internacional i dues
persones amb experiència en l'àmbit de la justícia global, la pau i els drets humans i/o l'àmbit temàtic de la
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convocatòria. 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 al projecte guanyador el 12 de novembre de 2016, presentant-se a
les entitats en el marc del Comitè Executiu.
La dotació econòmica al projecte guanyador es farà en dos terminis:
 El 85% es farà efectiva a principis de Desembre de 2016 (un cop facilitades les dades bancàries per
part de l’entitat guanyadora).
 El 15% restant, quan s’hagin revisat els documents entregats 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. De la mateixa manera, l’entitat guanyadora es compromet a dur a terme una presentació final dels
resultats i implementació del projecte en espais del CNJC com ara la seva Assemblea General o Comitè Executiu,
un cop finalitzat el projecte.

Més informació a:
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Telf: 93.368.30.80
Correu electrònic: internacional@cnjc.cat
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