El termini general per presentar els projectes candidats a aquests recursos
financers és: diumenge 16 de gener de 2011, fins les 24.00 hores a:
financament@escoltesiguies.cat
La línia de projectes “Internacional” disposa d’un termini de presentació específic
a les seves bases (diumenge 27 de febrer de 2011).
La totalitat de la documentació del projecte es presentarà en suport digital
(plantilles, word, excels, powerpoint, pdf, jpg/tif o els equivalents en OpenOffice) i
la documentació complementària que es presenti ha de ser l’original digitalitzada.
No cal presentar via tramesa postal cap document en suport paper.

2011
Abans de començar...
Un projecte és quelcom que estem decidits a realitzar per la importància que creiem
que té, per tant hem d’estar molt segurs i haver fet una bona planificació. El
finançament derivat del Conveni Interdepartamental de la Generalitat de Catalunya
amb MEG, facilita el tirar endavant el projecte, però tot projecte, si creiem en la seva
necessitat, s’hauria de poder realitzar amb el màxim de complicitats i altres vies de
finançament complementàries de les Administracions Públiques més properes:
Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputacions.
Cal ser conscients que una vegada se’ns ha concedit la dotació econòmica, cal
justificar-la, i això significa realitzar el projecte. La justificació d’una subvenció ha
d’incloure la següent documentació:
- Una memòria del projecte, que a grans trets inclouria una descripció de les accions
realitzades, la manera com s’ha realitzat, els resultats que s’han obtingut i la valoració
general que se’n fa.
- Les factures i comprovants de pagament per valor de l’import que ha estat concedit
al projecte. Aquestes factures han d’estar a nom de MEG, amb l’adreça fiscal (Rbla.
Mn. Jacint Verdaguer,10 - 08197 Valldoreix - St. Cugat del Vallès. Barcelona), i el CIF
de MEG; han d’estar compreses dins del període en què s’havia dit que es realitzaria
el projecte; i han de fer referència a conceptes relacionats amb el projecte. S’han de
presentar els originals d’aquestes factures juntament amb els comprovants de
pagament.
- Si s’ha imprès material de difusió o campanyes de difusió als mitjans de
comunicació i plataformes web i xarxes social a internet, també cal presentar-lo. Cal
tenir en compte que aquests tríptics, pòsters, correu-e, webs pròpies, etc., han de
dur el logo de les administracions, entitats o empreses que us hagin donat suport.
Per últim, també cal tenir en compte que tots els projectes s’han de realitzar en l’any
natural de la convocatòria de la subvenció, és a dir que els diners que s’adjudiquin en
aquesta convocatòria s’hauran de destinar a les accions dels projectes que es facin
dins l’any 2011.

La data per presentar la memòria final de justificació dels projectes la podeu
consultar en cada una de les línies (no és la mateixa per a totes), tot i que si heu
finalitzat el projecte abans us recomanem no esperar fins a l’últim moment per a
presentar-la.
Criteris de valoració dels projectes presentats:
Totes les línies de subvenció del 2011 es valoren amb uns criteris generals
comuns i altres específics, addicionals, per línia. Els criteris comuns a valorar per a
totes les línies són els següents:
• La durada de les accions.
• La participació dels infants i joves en el projecte i/o a la resposta a les
necessitats dels beneficiaris.
• La vinculació del projecte amb el territori i la col·laboració amb altres
entitats i persones expertes.
• Qualitat i innovació del projecte i les seves actuacions.
• Descripció i planificació de les activitats completa i pautada.
• Finançament: pressupost coherent, altres vies de finançament
complementàries (d’altres Administracions Públiques, d’entitats privades i
empreses).
• Sistema de valoració de l' activitat que farà servir l' AEIG al finalitzar.
Els criteris addicionals per cadascuna de les línies figuren a les bases
específiques.

Finançament per a inversions en béns immobles
Projectes finançables:
Compra d’immobles per a la realització d’activitats juvenils.
Obres de nova planta, ampliació, reforma, millora o manteniment
dels locals i instal·lacions.
Criteris específics de valoració addicionals d’aquesta línea:
- Facilitat per compartir les instal·lacions i/o generar nous
usos socials dels espais.
- La implicació del propietari de l’immoble en la realització
de les obres i en altres millores de la seu.
- Aconseguir altres col·laboracions d’entitats, voluntariat i
entorn familiar.
- Adaptació de les barreres arquitectòniques.
- La prevenció de riscos, la salubritat i seguretat dels usuaris
i dels equipaments.
Documentació a presentar:
- Plantilla degudament emplenada, amb el pressupost i el pla
de finançament. Cal que el pla de finançament estigui
correctament emplenat i justificat, indicant el pressupost
global de la inversió, l’import del finançament que se
sol·licita i el detall d’altres fonts de recursos previstos.
- Pressupostos dels proveïdors.
- Si els materials o serveis superen (IVA inclòs) els 12.000
euros per proveïdor i actuacions pressupostades, cal
presentar una comparativa de tres pressupostos de diferents
proveïdors, amb un informe sobre l’opció final escollida.
En cas de realitzar obres a més caldrà presentar:
- Document de propietat de l'immoble, contracte de cessió o
arrendament a nom de l’entitat, segons quin sigui el cas.
- En el cas dels contractes de cessió o arrendament cal que el
temps de durada de l’ús quedi garantit per almenys 5 anys
quan l’import sol·licitat sigui menor de 5.000; almenys 10
anys per imports entre 5.000 i 10.000 euros; almenys 15
anys per imports entre 10.000 i 15.000 euros. Per a imports
superiors, caldrà que l’ús estigui garantit almenys per 25
anys
- El permís del cedent o propietari autoritzant la realització de
les obres.

Tota la documentació que es presenti ha de ser l’original
digitalitzada (word, excel, pdf o jpg/tif o els equivalents en
OpenOffice).
Projectes o partides no justificables
Cal tenir en compte que dins d’aquesta línia es financen les
despeses directes de les obres. No es financen coses com
mobiliarii, electrodomèstics... Si aquestes partides consten en el
projecte no es tindran en compte a l’hora de l’atorgament, ni en la
justificació.
TERMINI D’ENVIAMENT DELS PROJECTES:
Diumenge 16 de gener de 2011, fins les 24.00 hores a:
financament@escoltesiguies.cat
TERMINI DE PRESENTACIÓ
DE JUSTIFICACIÓ:

DE

LA

Diumenge 13 de novembre de 2011 (inclòs).

MEMÒRIA

FINAL

Finançament per a projectes de foment del voluntariat

Finançament per a projectes d’interès social

Projectes finançables:
- Projectes per incorporar nous caps.
- Activitats per donar a conèixer l’entitat en àmbits juvenils.
- Creació d’equips de suport d’adults o projectes
desenvolupats per aquests equips i que reforcin l’entitat.
- Aniversaris i trobades de demarcació. Aquestes activitats han
de donar visibilitat a l’agrupament i donar a conèixer quina és
la feina que fem com a voluntaris; també ha d’incorporar la
participació de l’entorn (veïns, entitats, etc).
- Activitats d’obertura i de promoció de l’escoltisme cap a
l’exterior (tertúlies, exposicions...).

Projectes finançables:
- Projectes i activitats que impulsin el teixit associatiu.
- Projectes i accions de servei a l’entorn més proper
(acompanyament a gent gran, reforç escolar, recuperació de
patrimoni...).
- Projectes per a la integració de col·lectius més desafavorits
de la societat (immigrants, discapacitats, infants amb
dificultats econòmiques...).
- Projectes desenvolupats entorn a l’Eix del Curs:
“GENEREm” que impliquin obertura a la ciutadania,
col·laboració amb altres entitats.

Criteris específics de valoració addicionals d’aquesta línea:
- El treball en xarxa i les col·laboracions externes existents per
a la realització del projecte.
- L’obertura de l’agrupament i la implicació i participació de
persones i entitats externes.
- Que les accions fomentin i permetin perfils de voluntariat
diversos.

Criteris específics de valoració addicionals d’aquesta línea:
- El treball en xarxa i les col·laboracions externes existents per
a la realització del projecte.
- L’obertura de l’agrupament i la implicació i participació de
persones i entitats externes.
- Reconeixement i foment de l’interculturalitat, la cohesió social,
la participació ciutadana i els valors democràtics.

Documentació a presentar
- Projecte, seguint la plantilla i annexes documentals, si
s’escau.
- Pressupost de despeses i pla de finançament.

Documentació a presentar
- Projecte, seguint la plantilla i annexes documentals, si
s’escau.
- Pressupost de despeses i pla de finançament.

Tota la documentació que es presenti ha de ser l’original digitalitzada
(word, excel, pdf o jpg/tif o els equivalents en OpenOffice).

Tota la documentació que es presenti ha de ser l’original digitalitzada
(word, excel, pdf o jpg/tif o els equivalents en OpenOffice).

TERMINI D’ENVIAMENT DELS PROJECTES:
Diumenge 16 de gener de 2011, fins les 24.00 hores a:
financament@escoltesiguies.cat

TERMINI D’ENVIAMENT DELS PROJECTES:
Diumenge 16 de gener de 2011, fins les 24.00 hores a:
financament@escoltesiguies.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA
DE JUSTIFICACIÓ:
Diumenge 13 de novembre de 2011 (inclòs).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA
DE JUSTIFICACIÓ:
Diumenge 13 de novembre de 2011 (inclòs).

MEMÒRIA

FINAL

MEMÒRIA

FINAL

Finançament per a projectes de suport a les
famílies i a la infància
Projectes finançables:
- Despeses extraordinàries derivades del fet de tenir una
persona amb discapacitat a l’agrupament.
- Despeses que no poden assumir les famílies a l’hora de:
o Adquirir material per a les sortides.
o Pagar les quotes de l’agrupament.
o Pagar les sortides.
o Pagar els campaments.
- Activitats extraordinàries amb caràcter de servei,
destinades a la infància i obertes a l’entorn (no només a
l’agrupament: suport escolar, ludoteca, etc.).
- Creació de nous agrupaments.
- Creació d’agrupaments d’escoltisme rural.
- Ajudes per garantir la igualtat d’oportunitats dels infants i
joves a l’hora d’accedir a les activitats de l’agrupament,
sense discriminació per raons socials i/o econòmiques.

Documentació a presentar:
- Projecte, seguint la plantilla i annexes documentals, si
s’escau.
- Pressupost de despeses i pla de finançament.
- Documents específics per justificar la situació dels infants.
- Certificat de discapacitat.
- Certificat de l’assistent social o educador social.

Aquestes ajudes hauran d’anar destinades a cobrir despeses de
les activitats pròpies de l’agrupament (transport, material,
alimentació per a excursions, campaments o activitats setmanals),
i seran directament gestionades per aquest.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA
DE JUSTIFICACIÓ:
Diumenge 13 de novembre de 2011 (inclòs).

Criteris específics de valoració addicionals d’aquesta línea:
- El treball en xarxa i les col·laboracions externes existents
per a la realització del projecte.
- L’obertura de l’agrupament i la implicació i participació
de persones i entitats externes.
- El treball per a la inclusió social i el foment de la diversitat
en els agrupaments.

Tota la documentació que es presenti ha de ser l’original
digitalitzada (word, excel, pdf o jpg/tif o els equivalents en
OpenOffice).
TERMINI D’ENVIAMENT DELS PROJECTES:
Diumenge 16 de gener de 2011, fins les 24.00 hores a:
financament@escoltesiguies.cat

FINAL

Finançament per a la realització de projectes
de medi ambient

Finançament per a projectes de salut

Projectes finançables:
- Activitats per promoure la sostenibilitat però que s’emmarquin
en un projecte general.
- Accions i activitats encaminades a fer activitats als caus,
campaments, estades i rutes més ecològics.
- Accions i activitats d’educació, comunicació o sensibilització
ambiental sobre la nova gestió de l’aigua i el canvi climàtic, en
especial, als temes de mobilitat sostenible, les energies
renovables i l’estalvi energètic.

Projectes finançables:
Projectes que fomentin: la formació i la promoció de la salut, i els
hàbits saludables; així com la prevenció de drogodependències

Criteris específics de valoració addicionals d’aquesta línea:
- Lligam de l’activitat amb un projecte general.
- Beneficis ambientals de les activitats.
- Contribució de les activitats a l’educació ambiental.
- Conceptes finançables: només despesa vinculada a l’activitat
(material fungible, transports, comunicació...), però no inversions
ni material inventariable.
Documentació a presentar
- Projecte seguint la plantilla i annexes documentals, si s’escau.
- Pressupost de despeses i pla de finançament.
Tota la documentació que es presenti ha de ser l’original
digitalitzada (word, excel, pdf o jpg/tif o els equivalents en
OpenOffice).
TERMINI D’ENVIAMENT DELS PROJECTES:
Diumenge 16 de gener de 2011, fins les 24.00 hores a:
financament@escoltesiguies.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA
DE JUSTIFICACIÓ:
Divendres 30 de setembre de 2011 (inclòs).

FINAL

Criteris específics de valoració addicionals d’aquesta línea:
- Generar, mantenir i reforçar positivament hàbits saludables en
els infants i joves del cau.
- Treballar el progrés personal per a millorar l’autoestima i les
relacions interpersonals dels infants i joves.
- Innovació metodològica: treballar de manera creativa i original la
prevenció de drogodependències.
- Difusió del projecte a l’entorn proper.

Documentació a presentar:
- Projecte, seguint la plantilla i annexes documentals, si s’escau.
- Pressupost de despeses i pla de finançament.
Tota la documentació que es presenti ha de ser l’original
digitalitzada (word, excel, pdf o jpg/tif o els equivalents en
OpenOffice).
TERMINI D’ENVIAMENT DELS PROJECTES:
Diumenge 16 de gener de 2011, fins les 24.00 hores a:
financament@escoltesiguies.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA
DE JUSTIFICACIÓ:
Diumenge 30 d’octubre de 2011 (inclòs).

MEMÒRIA

FINAL

Finançament per a projectes de PEE
Projectes finançables:
- Activitats o accions dins el marc dels Plans Educatius d’Entorn
(PEE) i/o Projectes Educatius de Ciutat (PEC) de la teva ciutat o
barri.
- Activitats concretes al i pel municipi: activitats obertes que
impliquin la participació del barri/municipi.
- Activitats dins del marc escolar (extraescolars, tallers dins horari
escolar, ús d’instal·lacions escolars...).
- Activitats conjuntes amb altres entitats: coordinar- se i treballar
amb altres entitats del barri (mostra d’entitats, torneig de futbol,
diades, gimcanes...) Totes les iniciatives que incloguin treballar
conjuntament amb l’ajuntament, escoles, serveis socials, altres
entitats de lleure, ONG del barri/municipi.
- Activitats “CAU”: totes aquelles activitats del CAU que es facin
obertes a infants i joves del barri (per exemple, els campaments
oberts de Setmana Santa i/o d’estiu, fent difusió per tot el barri;
sortides i activitats de dissabte que permetin la participació de
nous infants i joves).
- Accions que consisteixin en facilitar l’accés d’infants i joves a les
activitats “CAU” (els dissabtes a l’agrupament, als campaments...),
com per exemple becar a infants i joves.
Criteris específics de valoració addicionals d’aquesta línea:
- Coherència d’objectius i accions amb els PEE.
- Qualitat pedagògica de les activitats obertes.
- Projectes complets preferentment per sobre de les activitats
aïllades
- Projectes específics del tema. No planificacions de curs genèriques
de l’agrupament
- Provocar situacions de col·laboració i participació en el municipi.
- La participació en el PEE i/o PEC del municipi.
- La difusió de les bones pràctiques de l’agrupament, tant
internament com externa.
- El treball de cooperació amb altres entitats (agents educatius) del
municipi. Solidesa de les relacions institucionals que genera.
- La promoció d’una educació integral dels nens i nenes i joves,
d’una cohesió social, de l’equitat i el foment de l’ús de la llengua
catalana.
- Impacte en els col·lectius d’infants amb necessitats especials.

Documentació a presentar:
- Projecte, seguint la plantilla i annexes documentals, si s’escau.
- Pressupost de despeses i pla de finançament.
- En cas de beques, documentació específica per justificar la
situació dels infants.
Tota la documentació que es presenti ha de ser l’original
digitalitzada (word, excel, pdf o jpg/tif o els equivalents en
OpenOffice).
TERMINI D’ENVIAMENT DELS PROJECTES:
Diumenge 16 de gener de 2011, fins les 24.00 hores a:
financament@escoltesiguies.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA
DE JUSTIFICACIÓ:
Diumenge 30 d’octubre de 2011 (inclòs).

MEMÒRIA

FINAL

Finançament per a projectes internacionals
Documentació a presentar:
Projectes presentables:
- Projectes que desenvolupin una activitat escolta i/o guia (dins
del projecte del curs) de la unitat fora de l’Estat: rutes,
intercanvis amb grups escoltes i/o guies, camps internacionals i
projectes de cooperació.
- Projectes que desenvolupin una activitat escolta i/o guia dins el
projecte del curs de la unitat que impliqui l’acolliment d’una altra
entitat (escolta i/o guia o no) de fora de l’Estat.
- Projectes que promoguin la descoberta i la vivencialitat de la
dimensió internacional de l’Escoltisme i el Guiatge.
Criteris específics de valoració addicionals d’aquesta línea:
- Relació entre el campament i la marxa del curs (coherència amb
els objectius del curs i el progrés personal dels nois/es).
- Participació dels nois/es en totes les fases de preparació i
realització del projecte.
- Representativitat i treball de la dimensió internacional de
l’escoltisme i el guiatge.
- El treball conjunt i coordinat amb altres unitats d’altres
agrupaments que realitzin o hagin realitzat campaments al
mateix destí o amb objectius semblants.
- La continuïtat de l’activitat i retorn de l’aprenentatge una vegada
han finalitzats els campaments.
- S’atorgarà una valoració afegida positiva en les unitats de menys
de 10 persones, per ajudar a finançar les despeses del segon
Cap. En cas que només participi a l’activitat un sol Cap en un
grup de menys de 10 nois i noies no s’atorgarà aquesta valoració
afegida.
- L’assistència a la Trobada de Caps d’Unitats que desenvolupen
projectes internacionals (TRINCA) rebrà una valoració positiva
afegida.
- L’assistència a la Trobada d’ almenys un/a Cap de la unitat rebrà
una valoració positiva afegida.

- Projecte, seguint la plantilla i annexes documentals, si s’escau.
- Pressupost de despeses i pla de finançament. La quantia total
de la subvenció per activitat no podrà representar més del 40%
del pressupost real del projecte.
Tota la documentació que es presenti ha de ser l’original
digitalitzada (word, excel, pdf o jpg/tif o els equivalents en
OpenOffice).
TERMINI D’ENVIAMENT DELS PROJECTES:
Diumenge 27 de febrer de 2011, fins les 24.00 hores a:
financament@escoltesiguies.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA
DE JUSTIFICACIÓ:
Diumenge 13 de novembre de 2011 (inclòs).

FINAL

