
 

 

 

RECOMANACIONS PER A LES ENTITATS QUE PRESENTEN PROJECTES A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE PROJECTES DE COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL: 

‐ S’ha de presentar la memòria de la història de l’entitat , i detallar: 
o Activitats realitzades a la ciutat.  
o Experiència prèvia. 
o Pertinença entitat de segon nivell. 

 
‐ Sobre el projecte, cal: 

o Detallar els pressupostos. 
o Incloure la perspectiva de gènere si es té en compte en l’execució del 

projecte. 
 

‐ Impacte a la ciutat: 
o L’estratègia de difusió del projecte i sensibilització a la ciutadania ha 

d’estar ben desenvolupada: 
 Si es dirigeix a escoles, han de ser escoles públiques. 
 No pot ser el mateix que el projecte que es presenta a la 

convocatòria d’educació pel desenvolupament i sensibilització. 
o Concertació (es valorarà el treball en xarxa amb altres entitats de la ciutat 

de Girona i projectes presentats per més d’una entitat). 

 

RECOMANACIONS PER A LES ENTITATS QUE PRESENTEN PROJECTES A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE PROJECTES D’EDUCACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMNET I SENSIBILITZACIÓ:  

‐ S’ha de presentar la memòria de la història de l’entitat , i detallar: 
o Activitats realitzades a la ciutat. 
o Experiència prèvia. 
o Implantació social. 
o Pertinença entitat de segon nivell. 

 
‐ Sobre el projecte: 

o Detallar els pressupostos. 
o Incloure perspectiva de gènere si es té en compte en l’execució del 

projecte. 
 

‐ Impacte a la ciutat: 
o L’estratègia de difusió dels resultats a Girona i sensibilització a partir del 

projecte de cooperació ha d’estar més treballat: 
 Si es dirigeix a les escoles, han de ser escoles públiques. 
 No pot ser el retorn d’un projecte presentat a la convocatòria de 

cooperació internacional. 
o Concertació (es valorarà el treball en xarxa amb altres entitats de la ciutat 

de Girona i projectes presentats per més d’una entitat). 

 



 

 

 

QUEDARAN EXCLOSOS DE LES CONVOCATÒRIES ELS SEGÜENTS 
PROJECTES: 

‐ Projectes d’intervenció comunitària. 
‐ Projectes ja existents a la ciutat de Girona. 
‐ Projectes duplicats a les dues convocatòries (cooperació internacional i educació 

pel desenvolupament). 
‐ Els projectes que no arribin a la puntuació mínima en cadascun dels 3 apartats 

de criteris de valoració. 
 


