NOTA DE PREMSA

20.000 € en ajudes per a la realització de projectes entre associacions
de l’Horta
Oberta la 27ª edició de la convocatòria d’Ajudes a Projectes Interassociatius

Torrent, 10 de setembre de 2020 | Ja està oberta la 27 edició de la convocatòria d’Ajudes a
Projectes Interassociatius per a l’any 2021. La Fundació Horta Sud, Caixa Popular i el Grup Ugarte
Automoció, destinen 20.000 € per tal d’impulsar la col·laboració del teixit associatiu de les
comarques de l’Horta Sud i l’Horta Nord. La convocatòria d’enguany premia els projectes que
avancen en la consecució dels objectius de l’Agenda Urbana 2030. El termini de presentació
finalitza el dilluns 2 de novembre de 2020.
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 de les comarques de l’Horta
Sud i l’Horta Nord, és l’objectiu de l’edició 27 de les Ajudes a Projectes Interassociatius. Amb el propòsit
d’afavorir la participació ciutadana i enfortir el teixit social, aquestes ajudes donen suport al treball
col·laboratiu del món associatiu.
Amb aquesta convocatòria, les tres entitats volen llançar un missatge de suport i proximitat al
moviment associatiu en aquests moments d’incertesa que estem travessant a conseqüència de la
pandèmia. La labor que realitzen les associacions és ara més necessària que mai, per això és molt
important continuar amb les ajudes i subvencions que possibiliten la seua acció en favor de la comunitat.
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 entre associacions relacionats amb el Decàleg d’Objectius
Estratègics que proposa l’Agenda 2030.
Les entitats sol·licitants hauran d’explicar el paper de les diferents associacions implicades, el nombre de
municipis on es realitzarà el projecte i de quina manera està prevista la participació ciutadana. Així
mateix, les sol·licituds hauran de descriure els objectius, la metodologia, les activitats, el pressupost i
l’avaluació del projecte.
Podran sol·licitar les ajudes les entitats no lucratives domiciliades en els municipis de l’àmbit territorial de
les comarques de l’Horta Sud i l’Horta Nord. El termini de presentació de projectes finalitza el dilluns
2 de novembre de 2020. Les sol·licituds es presentaran a través d’un formulari online disponible en el
següent enllaç: bit.ly/Interassociatius21.
En els 26 anys de Projectes Interassociatius, s'han lliurat ajudes per valor de 248.671 €, repartits entre
158 projectes Interassociatius i més de 350 entitats subvencionades.
> Bases de la convocatòria: Ajudes a Projectes Interassociatius 2020
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NOTA DE PRENSA

20.000 € en ayudas para la realización de proyectos entre
asociaciones de l’Horta
Abierta la 27ª edición de la convocatoria de Ayudas a Projectes Interassociatius

Torrent, 10 de septiembre de 2020 | Ya está abierta la 27 edición de la convocatoria de Ayudas a
Proyectos Interasociativos para el año 2021. La Fundació Horta Sud, Caixa Popular y el Grupo
Ugarte Automoción destinan 20.000€ para impulsar la colaboración del tejido asociativo de las
comarcas de l’Horta Sud y l’Horta Nord. La convocatoria de este año premia los proyectos que
avancen en la consecución de la Agenda Urbana 2030. El plazo de presentación finaliza el lunes 2
de noviembre de 2020.
La realización de proyectos de desarrollo cultural, social o educativo que promuevan la colaboración
entre asociaciones, dentro de una misma localidad o en el ámbito de las comarcas de l'Horta Sud y
l’Horta Nord, es el objetivo de la 27 edición del programa de Ayudas a Proyectos Interasociativos. Con
el propósito de favorecer la participación ciudadana y fortalecer el tejido social, estas ayudas contribuyen
al trabajo colaborativo del mundo asociativo.
Con esta convocatoria, las tres entidades quieren lanzar un mensaje de apoyo y proximidad al
movimiento asociativo en estos momentos de incertidumbre que estamos atravesando a consecuencia
de la pandemia. La labor que realizan las asociaciones es ahora más necesaria que nunca, por eso es
muy importante continuar con las ayudas y subvenciones que posibilitan su acción en favor de la
comunidad.
La convocatoria de este año persigue contribuir a la transformación global de nuestras sociedades para
cumplir con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
promoviendo la realización de proyectos entre asociaciones relacionados con el Decálogo de Objetivos
Estratégicos que propone la Agenda 2030.
Las entidades solicitantes tendrán que explicar el papel de las diferentes asociaciones implicadas, el
número de municipios donde se realizará el proyecto y de qué manera está prevista la participación
ciudadana. Así mismo, las solicitudes tendrán que describir los objetivos, la metodología, las actividades,
el presupuesto y la evaluación del proyecto.
Podrán solicitar las ayudas las asociaciones sin ánimo de lucro domiciliadas en los municipios del ámbito
territorial de las comarcas de l’Horta Sud y l’Horta Nord. El plazo de presentación de proyectos
finaliza el lunes 2 de noviembre de 2020. Las solicitudes se presentarán a través de un formulario
online disponible en el siguiente enlace: bit.ly/Interassociatius21.
En los 26 años de las Ayudas a Proyectos Interasociativos, se han entregado ayudas por valor de
248.671 euros, repartidos entre 158 proyectos interasociativos y más de 350 entidades subvencionadas.
> Bases de la convocatoria: Ayudas a Projectes Interassociatius 2020
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