
BASES

1r. Finalitat 
La convocatòria d’Ajudes a Projectes 
Interassociatius té com a finalitat 
contribuir a la realització de projectes 
de desenvolupament cultural, 
social o educatiu que promoguen la 
col·laboració entre associacions dins 
d’una mateixa localitat o en l’àmbit 
comarcal que es realitzen al 2020.

La convocatòria d’enguany persegueix 
contribuir a la transformació global 
de les nostres societats per a complir 
amb l’Agenda 2030 dels Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de 
les Nacions Unides, promovent la 
realització de projectes i aliances entre 
associacions que tinguen un compromís 
amb desenvolupament dels ODS.

2n. Qui pot sol·licitar les ajudes.
Podran sol·licitar estes ajudes les 
Associacions sense ànim de lucre 
domiciliades en les localitats de 
l’àmbit territorial de les comarques 
de l’Horta Sud i l’Horta Nord.

3r Lloc i termini de presentació 
de les sol·licituds 
Els projectes es presentaran en 
qualsevol oficina de Caixa Popular.
El termini de presentació dels projectes 
és fins al 1 de novembre de 2019 .

4t. Requisits i criteris generals 
de valoració de projectes
Al projecte s’haurà de reflectir la 
col·laboració entre Associacions 
dins d’una mateixa localitat 
o en l’àmbit comarcal.

Es valoraran especialment les 
següents característiques:

ӱӱ Objectiu/s de Desenvolupament 
Sostenible en el qual 
s’emmarca el projecte.

ӱӱ Nombre d’Associacions 
participants en el projecte.

ӱӱ Nombre de municipis on 
es realitze el projecte.

ӱӱ Creació de plataformes 
d’organització estables 
entre associacions. 

ӱӱ Continuïtat del projecte. 
ӱӱ Claredat i coherència en la 

descripció de la realitat on 
s’actua, objectius, metodologia , 
activitats, pressupost i avaluació. 

ӱӱ Transparència a les webs 
de les entitats.

5t. Documentació obligatòria a aportar 
Les entitats sol·licitants hauran d’omplir 
només el formulari de sol·licitud 
d’acord al model disponible en 
www.fundaciohortasud.org 
o www.caixapopular.es

6é. Quantia de l’ajuda 
La dotació total de la convocatòria 
és de 20.000€. Els projectes podran 
ser finançats en part o en la seua 
totalitat. No es finançaran despeses 
que suposen inversió en immobilitzat 
ni despeses de personal. 

7é. Resolució del Jurat 
El jurat estarà compost per sis membres 
en representació de la Fundació Horta 
Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte 
Automoció. El jurat seleccionarà els 
projectes que considere més idonis, 
fixant exactament la quantia de la 

seua aportació i subscrivint amb les 
associacions seleccionades els oportuns 
convenis de col·laboració. La resolució 
del Jurat es comunicarà per escrit a les 
Associacions beneficiàries. Els projectes 
no seleccionats seran conservats 30 
dies a partir de la data de publicació 
de la resolució del jurat. Passat este 
termini, els projectes es destruiran.

8é. Forma de pagament 
Al subscriure el conveni s’abonarà el 
60% de la quantitat concedida, el 40% 
restant s’abonarà a la presentació de 
la memòria, justificació amb factures 
i certificació de despeses de l’activitat 
realitzada, firmada per la Presidència 
i la Tresoreria de l’associació.

9é. Obligacions de les 
Associacions beneficiàries 
Les associacions seleccionades amb les 
quals es col·labore estaran obligades a : 

ӱӱ Incorporar la marca de la Fundació 
Horta Sud, de Caixa Popular 
i de Grup Ugarte Automoció 
en quants materials gràfics, 
notes de premsa i suports de 
les activitats objecte d’ajuda 
realitzen. Tals suports s’aportaran 
en el moment de presentar 
la memòria i certificacions de 
les despeses de l’activitat.

ӱӱ Facilitar informació del 
desenvolupament del projecte 
durant la seua realització.

Així mateix queden obligades a 
presentar a la conclusió del projecte, i 
en tot cas abans del 25 de novembre 
del 2020, la Memòria del projecte.
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Ajudes a Projectes 
Interassociatius
Cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible
20.000€ per a projectes interassociatius que 
donen resposta a les necessitats de la ciutadania 
donant prioritat a la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.

www.caixapopular.es
www.grupougarte.es 
www.fundaciohortasud.org

http://www.fundaciohortasud.org
http://www.caixapopular.es
http://www.caixapopular.es
http://www.grupougarte.es
http://www.fundaciohortasud.org


POSAR FI A LA POBRESA
La Comunitat Valenciana és 
una de les regions, segons 
l’informe FOESSA de 2014, 
amb major risc de pobresa 
i exclusió social en Espanya, 
degut a que posseeix una 
de les rendes situades en el 
tram mig-baix, ocupant el 
vuitè lloc de les rendes més 
baixes i registrant una taxa de 
pobresa i exclusió del 31’7%. 

EDUCACIÓ DE QUALITAT
Garantir una educació 
inclusiva, equitativa i 
de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge 
durant tota la vida per a 
totes les persones. Des de 
l’educació formal i no formal.
El canvi de paradigma 
per a caminar cap a 
un desenvolupament 
sostenible social, econòmic 
i mediambientalment, 
passa per un canvi educatiu 
que tindrà que fomentar el 
pensament crític.

POSAR FI A LA FAM
Assolir la seguretat 
alimentària i la millora 
de la nutrició i promoure 
l’agricultura sostenible.  

SALUT I VIDA SANA
Garantir una vida sana i 
promoure el benestar per a 
totes les persones.
A la Comunitat Valenciana, el 
19% de la ciutadania es troba 
afectada per l’exclusió de la 
salut. El 16% dels llars tenen 
problemes per a assegurar-
se una alimentació suficient 
i equilibrada en termes 
nutricionals (FOESSA, 2014).
Programes de foment de la 
salut, vida sana...

IGUALTAT DE GÈNERE
Assolir la igualtat entre els 
gèneres i apoderar a totes les 
dones i xiquetes. Acabar amb 
la violència masclista ha de 
ser un objectiu transversal en 
totes les associacions. 

Els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
aprovats per les Nacions 
Unides al 2015 constitueixen 
una oportunitat històrica i 
sense precedents per a unir 
a associacions per a decidir 
i emprendre noves vies 
cap al futur. Estes mesures 
estan destinades a eradicar 
la pobresa, promoure la 
prosperitat i el benestar per 
a tothom, protegir el medi 
ambient o fer front al canvi 
climàtic.

AIGUA NETA
Garantir la disponibilitat 
d’aigua i la seua gestió 
sostenible i el sanejament per 
a tots. Reduir la contaminació 
i l’ús de productes químics, 
conscienciar sobre el seu ús, 
etc...

www.caixapopular.es
www.grupougarte.es 
www.fundaciohortasud.org
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ENERGIA ASEQUIBLE I 
SOSTENIBLE 
Garantir l’accés a una energia 
assequible, segura, sostenible 
i moderna per a tothom. 
Promoure programes d’estalvi 
i conscienciació d’utilització 
d’energia i reduir els llars que 
pateixen pobresa energètica. 

TREBALL DECENT I 
CREIXIMENT ECONÒMIC
Promoure el creixement 
econòmic sostingut, inclusiu 
i sostenible, el treball ple i 
productiu i el treball decent 
per a totes les persones.

INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I 
INFRAESTRUCTURA 
Millorar la infraestructura i 
reconvertir la indústria per a 
fer-la sostenible. 

REDUIR LES DESIGUALTATS 
A la Comunitat Valenciana 
la desigualtat ha augmentat 
un 10’1% entre 2008 i 2012 
(FOESSA, 2014). 

CIUTATS I COMUNITATS 
SOSTENIBLES 
Aconseguir que les ciutats 
siguen inclusives, segures, 
resilients i sostenibles. 
Accions concretes contra el 
canvi climàtic, increment 
de les zones verdes, 
repoblacions, mobilitat 
sostenible, reducció de la 
contaminació, etc...

CONSUM RESPONSABLE
Garantir modalitats de 
consum i producció 
sostenibles. 
Projectes de reducció del 
consum i dels residus, 
reutilització, reciclat, 
conscienciació, etc...

ACCIÓ CLIMÀTICA
Adoptar mesures urgents per 
a combatre el canvi climàtic i 
els seus efectes. 

VIDA MARINA
Conservar i utilitzar de forma 
sostenible els oceans, els mars 
i els recursos marins per al 
desenvolupament sostenible. 
Projectes de reducció dels 
plàstics i de la contaminació 
de les aigües, de la neteja de 
rius i platges...

VIDA EN LA TERRA
Protegir, restablir i promoure 
l’ús sostenible dels 
ecosistemes terrestres. 
Projectes de reforestacions, 
difusió, conscienciació, 
conservació, neteja i millora 
dels espais naturals de la 
comarca. 

PAU I JUSTICIA
Promoure societats 
pacífiques e inclusives per al 
desenvolupament sostenible.
Projectes d’educació, 
d’inclusió d’emigrants, de 
sensibilització, etc... 

ALIANCES PER ALS 
OBJECTIUS
Promoure les aliances 
entre administracions 
públiques valencianes, el 
sector privat i la societat 
civil per a aconseguir el 
desenvolupament sostenible 
que volem i salvar el planeta. 
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