Actualitat

Imatge d'arxiu

El termini de presentació de projectes de cooperació
internacional per a obtenir subvencions s’obre el 3 de
gener
Dijous 30 de desembre de 2010
La convocatòria romandrà oberta fins al proper dimarts dia 15 de febrer
L’Ajuntament de Castellar obrirà dilluns, dia 3 de gener, la convocatòria de subvencions per a projectes de
cooperació internacional corresponent a l’any 2011. Per primera vegada, el consistori ha elaborat unes bases
específiques reguladores d’aquesta convocatòria, que fins ara es regia pels requisits i formalitats exigides pel
Fons Català de Cooperació.
Així, aquest document que s’ha aprovat aquest mes de desembre després de ser debatut en el marc del Consell
de Cooperació, determina les condicions específiques i el procediment per a la sol·licitud i la concessió de
subvencions.
La convocatòria que s’obrirà dilluns continuarà oberta fins al proper dimarts dia 15 de febrer. Segons indiquen les
bases, podran presentar projectes les entitats ciutadanes sense afany de lucre, legalment constituïdes, inscrites
al registre d’entitats de Castellar del Vallès i que tinguin per finalitat la cooperació al desenvolupament, una
finalitat que ha de constar als seus estatuts. Així mateix, també ho podran fer altres entitats que estiguin
implicades en el treball de l’ONG que presenti el projecte, persones vinculades a Castellar del Vallès i participants
actius del Consell de Cooperació i de les activitats realitzades al municipi en l’àmbit de la solidaritat.
Els projectes subvencionables seran aquells que estiguin destinats a països amb un índex de desenvolupament
humà més baix, adreçats als sectors més empobrits de països amb un índex de desenvolupament mitjà o bé els
destinats a països en conflicte bèl·lic o víctimes de desastres naturals. També es podrà sol·licitar subvenció per a
projectes que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions d’apoderament del grup
beneficiari i el seu desenvolupament autogestionari, prioritzant en aquest sentit les activitats productives, de
foment de l’educació, de capacitació i formació dels grups beneficiaris, les activitats que millorin la situació socio-

sanitària i les orientades a millorar i enfortir la governabilitat democràtica dels països del sud. Altres projectes per
als quals es podrà sol·licitar subvenció són aquells que incloguin la perspectiva de gènere i siguin sostenibles
ambientalment i culturalment, i els que s’adrecin a col·lectius desafavorits.
Una vegada s’hagi tancat el termini d’inscripció, les sol·licituds seran instruïdes per la Regidoria de Cooperació i
Solidaritat. La Comissió Permanent sorgida del Consell de Cooperació, amb la col·laboració d’una persona
externa i experta en projectes de cooperació, valorarà les sol·licituds i les proposarà per ser aprovades a l’òrgan
municipal competent.
La quantitat atorgada per a les subvencions no superarà en cap cas el 75% del pressupost total de l’acció, i serà
compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. No obstant, l’import
dels ajuts rebuts no podrà superar el cost total de l’activitat o projecte a desenvolupar.
Les bases de la convocatòria es poden consultar ja al web municipal, a l'enllaç situat a la dreta de la pàgina.
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