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BASES DE LA CONVOCATÒRIA 2020 

MICROPROJECTES PER CONSTRUIR UN MÓN MILLOR EN 

TEMPS DE POST COVID-19 

 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 

Des de la irrupció fa poc més de quatre mesos a la Xina de la Covid-19, la nostra 

realitat ha canviat radicalment. Al compàs de la ràpida expansió de la pandèmia, 

el món s’ha aturat i totes les nostres certeses trontollen pel fet que la gravíssima 

emergència sanitària està derivant en una crisi econòmica i social de 

conseqüències que encara ara ens resulten difícils de mesurar. El virus ha posat 

de manifest la fragilitat de l’espècie humana i també la vulnerabilitat de les 

nostres societats.  

 

Avui ja és palès que aquesta nova realitat està canviant la nostra manera de 

viure. Però, sabem cap a on hem d’anar?  

 

Des del Fons Menorquí de Cooperació defensam que, ara més que mai, cal 

renovar el compromís amb el desenvolupament humà sostenible a escala 

mundial, però també sabem que aquesta fita ha de partir, necessàriament, de la 

implicació local, de la nostra illa, dels nostres municipis, de les nostres entitats i 

associacions, dels nostres col·lectius i de la nostra gent. El repte és trobar 

respostes a través de la col·laboració i l’acció col·lectiva.  

 

 

2. JUSTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 

El Fons Menorquí de Cooperació obre una convocatòria per a la realització de 

projectes d’Educació per a la Ciutadania Global i de Desenvolupament Local en el 

marc d’una societat post Covid-19.  

 

La convocatòria vol ser un laboratori per fomentar les iniciatives i els projectes 

de reflexió, diàleg, debat i intercanvi d’idees que permetin detectar noves 

tendències, amb formats i metodologies innovadores capaces de generar 

transformació social.  Per tal de donar resposta a la realitat actual d’aïllament o 

distància social, les propostes han d’estar pensades per a formats no presencials 

i d’acord amb la normativa de distància física.  

 

Totes les activitats de reflexió o diagnòstic han de presentar un resultat tangible 

de divulgació o aplicació.  
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Els projectes han de tenir com a principal protagonista la societat menorquina. 

 

Què entenem per Educació per a la Ciutadania Global (ECG)? 

 

L’ECG és un procés socioeducatiu que promou una ciutadania crítica, 

responsable, compromesa i activa, personalment i col·lectiva, amb la 

transformació de la realitat global i local per construir un món més just, més 

equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el qual 

totes les persones puguem desenvolupar-nos lliurement i satisfactòriament. 

Inclou quatre dimensions: 

 

1. Sensibilització és el primer pas per a la conscienciació. Consisteix a donar 

a conèixer aspectes de la realitat mundial amb la finalitat de motivar la 

reflexió crítica, realitzant accions a curt termini. 

2. Formació és una estratègia dirigida a un públic objectiu. Treballa sobre les 

causes i conseqüències de la pobresa generant espais de reflexió i 

participació per a un canvi a escala local i global a través d'accions a 

mitjan i llarg termini. 

3. Investigació i recerca (generació de coneixement) es realitza per a un 

públic objectiu que són els actors (agents) de la cooperació. Analitza en 

profunditat les qüestions relacionades amb el desenvolupament per 

fonamentar propostes d'acció i intervenció. Són accions a llarg termini 

4. Incidència és la participació activa de la ciutadania que planteja propostes 

alternatives davant les decisions polítiques, amb accions a mitjan i llarg 

termini. 

 

Què entenem per Desenvolupament Sostenible Local? 

Són aquelles iniciatives que tracten de millorar el benestar social incidint 

en l’entorn i cercant l’equilibri entre l’eficiència econòmica, l’equilibri social 

i el desenvolupament territorial, a traves de la participació i el compromís 

del conjunt de la societat (administracions, ciutadania, empreses...). Els 

projectes o activitats de Desenvolupament Local han de treballar per dur a 

l’àmbit local els reptes globals de desenvolupament sostenible que ens 

marquen l’Agenda 2030 i els ODS, i han de suposar una veritable 

oportunitat d’aprenentatge i pràctica per a polítiques o accions més 

obertes i participatives, processos de reflexió i debat que activin o 

enforteixin els mecanismes de governança local. 

Els projectes de Desenvolupament Local han d’afavorir un procés 

reactivador de la societat, la cultura, l’economia, etc. i han de dinamitzar 

les societats locals a través de l’aprofitament dels recursos interns 

existents en el territori i la cooperació i col·laboració entre l’àmbit públic i 

el privat. Han de ser capaços d’estimular i fomentar el seu 
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desenvolupament millorant la qualitat de vida i el benestar social de les 

poblacions locals.  

 

3. EIXOS TEMÀTICS 
 

En el marc de la realitat post Covid-19, l’Agenda 2030 de Nacions Unides ha de 

seguir sent la columna vertebral necessària per a la construcció d’una societat 

sostenible, justa i equitativa.  

 

A partir d’aquesta premissa, són objecte d’aquesta convocatòria les propostes 

referents a: 

 

o Desenvolupament mediambiental humà i sostenible (medi ambient, recursos, 

canvi climàtic, preservació). ODS 1 Erradicació de la pobresa; ODS 2 Lluita 

contra la fam; ODS 6 Aigua potable i sanejament; ODS 7 Energies 

renovables; ODS 10 Reducció de les desigualtats; ODS 11 Ciutats i 

comunitats sostenibles; ODS 12 Consum responsable; ODS 13 Lluita contra 

el canvi climàtic; ODS 14 Flora i fauna aquàtiques; ODS 15 Flora i fauna 

terrestre i ODS 17 Aliances per als objectius mundials  

o Desenvolupament social humà i sostenible (desigualtats, sistemes de 

benestar, moviment de persones, equitat de gènere). ODS 1 Erradicació de la 

pobresa; ODS 2 Lluita contra la fam; ODS 3 Garantir vides saludables i 

promoure el benestar; ODS 4 Educació de qualitat; ODS 5 Igualtat de gènere; 

ODS 10 Reducció de les desigualtats; ODS 11 Ciutats i comunitats 

sostenibles; ODS 12 Consum responsable; ODS 16 Promoure societats 

pacífiques i inclusives; ODS 17 Aliances per als objectius mundials .  

o Desenvolupament econòmic humà i sostenible (nous plantejaments sobre 

models i polítiques econòmiques del futur) ODS 1 Erradicació de la pobresa; 

ODS 2 Lluita contra la fam; ODS 7 Energies renovables; ODS 8 Ocupació 

digna i creixement econòmic; ODS 9 Innovació i infraestructures resilients; 

ODS 10 Reducció de les desigualtats; ODS 11 Ciutats i comunitats 

sostenibles; ODS 12 Consum responsable; i ODS 17 Aliances per als 

objectius mundials  

o Governança local (formes d’organització, polítiques públiques, participació 

ciutadana). ODS 16 Promoure societats pacífiques i inclusives; ODS 17 

Aliances per als objectius mundials. 

 

Es donarà prioritat a les propostes que centrin el seu interès en les línies 

estratègiques del Fons Menorquí de Cooperació, que són:  
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o El moviment de persones  (ODS 10) 

o La sostenibilitat del planeta (ODS 13) 

o L’equitat de gènere (ODS 5) 

 

4. PRINCPIS 
 

Es valorarà que les propostes presentades incorporin els principis següents:  

 

EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL 

 

o Fomentar una mirada crítica de la realitat post COVID-19 a escala 

global i en relació amb els col·lectius més vulnerables.  

o Promoure la implicació de la ciutadania en la generació de propostes 

per abordar els efectes socials i econòmics de la COVID-19 i disminuir 

la seva incidència. 

o Tenir una mirada local-global de les causes i conseqüències de les 

desigualtats mundials generades a partir de la COVID-19 

o Recull d’aprenentatges individuals o col·lectius sobre l’impacte i 

l’abordatge de les noves realitats a partir de la COVID-19 

 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE LOCAL 

 

o Posar al centre les necessitats de la població i la millora de la seva 

qualitat de vida. Promoure condicions d’interacció justes, en un entorn 

saludable i que tengui en compte la protecció ambiental i la cohesió 

social. 

o Contribuir a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

i de l’Agenda 2030. 

o Considerar el territori de forma integral, amb especial atenció a com 

generar dinàmiques virtuoses entre els diferents agents. 

o Tenir una mirada de gènere, en tant que atén les necessitats 

específiques de les dones i posa èmfasi en millorar les seves condicions 

de vida. 

o Tenir una mirada intercultural en les seves diagnosis i intervencions, i 

que cregui, per tant, en les polítiques efectives de foment d’igualtat de 

drets, deures i oportunitats que combatin situacions d’exclusió i 

discriminació per procedència o diferències culturals. 

 

5. REQUISITS PER A LES ENTITATS/PERSONES SOL·LICITANTS 
 

Poden acollir-se a les subvencions previstes en aquesta convocatòria les 

persones físiques o les entitats sense afany de lucre que compleixin els requisits 

següents: 
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5.1. Per a les entitats, disposar de seu social o delegació a Menorca. I en el 

cas de les persones físiques, han de residir a Menorca. 

 

5.2. Les propostes presentades que impliquin la participació d’altres 

d’entitats, col·lectius o persones individuals han d’incloure un document 

en el qual aquestes entitats, col·lectius o persones certifiquin que tenen 

coneixement de la proposta i estan interessades a participar-hi. 

 

5.3. Les entitats han reflectir en els seus estatuts la condició de ser una 

entitat sense afany de lucre. (Tenir caràcter no lucratiu).  

 

5.4. Només es pot presentar una proposta per persona o entitat.  

 

5.5. L’entitat o persona física ha de presentar una declaració sobre si s’han 

obtingut o sol·licitat altres subvencions públiques o privades per a la 

mateixa activitat, tot especificant la quantitat i la destinació d’aquests 

recursos. 

 

5.6. L’entitat o persona física ha de responsabilitzar-se del correcte ús del 

finançament que s’atorgui, el qual no es podrà desviar a una altra 

finalitat sense l’aprovació prèvia i motivada del Fons.  

 

5.7. Si l’activitat subvencionada implica contacte habitual amb persones 

menors d’edat, s’ha d’acreditar, mitjançant el corresponent certificat 

negatiu, que les persones adscrites no han estat condemnades per 

sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la identitat sexuals.  

 

5.8. Les entitats han de garantir l’ús lliure del coneixement, el material, la 

metodologia, les bones pràctiques, etc. generades a través del projecte 

finançat pel Fons Menorquí de Cooperació 

 

5.9. El Fons Menorquí establirà un sistema de contacte periòdic amb les 

persones responsables dels projectes amb l’objectiu d’acompanyar el 

seu desenvolupament i fer-ne el corresponent seguiment.  

 

5.10. Poden ser objecte de finançament a través d’aquesta convocatòria 

despeses de material fungible i bibliogràfic, despeses de promoció i 

difusió, despeses per utilització de plataformes digitals, per serveis 

tècnics i de personal.  

 

5.11. Les entitats han de presentar una breu memòria anual sobre les 

activitats/projectes realitzats, i en el cas de les persones físiques un CV.  
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5.12. L’entitat ha de presentar les accions de comunicació que durà a terme 

des de l’aprovació fins a la finalització del projecte, amb un mínim de 3 

accions comunicatives a mitjans de comunicació o xarxes socials. 

 

5.13. El Fons Menorquí tindrà en compte, positivament o negativament, el 

grau de compliment de convocatòries anteriors per part del sol·licitant 

del finançament, de les instruccions i dels requisits que figuren en les 

bases.  

 

5.14. Presentar-se a la convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. La 

interpretació final dels requisits i les condicions que s’estableixen en 

aquestes bases és competència exclusiva del Fons Menorquí de 

Cooperació. 

 

6. CAUSES D’EXCLUSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 

Queden exclosos de la participació en la convocatòria els partits polítics, les 

fundacions i les empreses privades amb ànim de lucre.  

 

En cap cas es finançaran projectes o actuacions que tenguin com a objectiu la 

captació de fons, la finalitat de lucre o les pròpies de la dinàmica interna de 

l’entitat presentant. 

 

 

7. PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS 
 

7.1. Les propostes es poden presentar per correu electrònic a les adreces 

electròniques següents. ciutadaniaglobal@fonsmenorqui.org o   

desenvolupamentlocal@fonsmenrqui.org 

 

7.2. Les accions finançades s’han de desenvolupar a partir de l’aprovació del 

projecte fins al 30 de setembre de 2020. 

 

7.3. El finançament per a propostes presentades queda supeditat a 

l’existència de pressupost de la convocatòria. 

 

7.4. Les propostes s’avaluaran d’acord amb les bases de la convocatòria. La 

valoració de les sol·licitud correspon a l’equip tècnic del Fons Menorquí 

de Cooperació, que emetrà un informe tècnic d’acord amb els criteris 

d’avaluació que inclouen les bases i en el qual expressarà de forma 

individualitzada i motivada les puntuacions obtingudes per cada 

projecte. Aquesta valoració s’elevarà a la Junta de Govern. 

 

7.5. La puntuació màxima de la valoració tècnica pot ser de 70 punts. Per 

ser aprovades, les propostes presentades han d’obtenir una puntuació 

mailto:ciutadaniaglobal@fonsmenorqui.org
mailto:desenvolupamentlocal@fonsmenrqui.org
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mínima de 36 punts en l’apartat de projecte i de 6 punts en l’apartat 

d’entitat sol·licitant (60 % de la puntuació màxima). 

 

7.6. En el cas que dos o més projectes obtenguin la mateixa puntuació, es 

prioritzarà la que tengui una valoració més elevada en l’apartat de 

projecte. 

 

8. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN LA CONVOCATÒRIA  
    (per separat) 
 

 Instància per la qual se sol·licita subvenció per al projecte (annex 1) 

 Document de formulació del projecte, segons formulari adjunt (annex 2) 

 Documentació de l´entitat/persona sol·licitant  

 Còpia dels estatuts de l’entitat 

 CV persona 

 Documentació acreditativa de la formació i titulació de la persona 

sol·licitant (a aportar en cas d’aprovació del projecte) 

 Targeta d’identificació fiscal o DNI del sol·licitant si és persona física 

 Declaració de si s’han obtingut o demanat altres subvencions 

públiques o privades per a la mateixa activitat 

 Certificat bancari de les dades del compte corrent en què se sol·licita 

que s’efectuï l´ingrés 

 Organigrama de l’ONG, entitat o associació 

 Documentació acreditativa que l’entitat es troba al corrent de les 

obligacions tributàries o de qualsevol altra naturalesa segons el que 

disposa la normativa vigent 

 Certificat d’estar exempt/a de delictes de naturalesa sexual (en el cas 

de propostes que impliquin en treball amb menors). 

 Autorització segons el model normalitzat per al compliment dels 

requeriments de la Llei de protecció de dades (annex 3) 

 Document de compromís i acceptació de les bases (annex 4) 

 Les persones físiques han d’aportar un certificat de tenir les 

capacitats humanes, materials i econòmiques necessàries per poder 

desenvolupar el projecte (annex 5) 

 

9. DOTACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
 

L’import d’aquesta convocatòria és de 25.000 €.  

 

El període de presentació de propostes romandrà obert des del 8 de maig de 

2020 al 31 de maig de 2020. 

 

Els projectes presentats en aquesta convocatòria poden sol·licitar fins a un 

màxim de 3.000 €.  
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Només es poden finançar o cofinançar programes, projectes o activitats no 

iniciades. 

 

Els projectes o les activitats poden incloure una quantitat per a despeses de 

gestió, que en cap cas pot ser superior al 10 % de la quantitat sol·licitada al 

Fons Menorquí. S’entén per despeses de gestió les despeses administratives 

ocasionades per la planificació, execució i avaluació del projecte. 

 

El Fons només finançarà propostes en les quals sigui el finançador principal. 

 

El Fons podrà assumir, com a màxim, fins al 80 per cent del cost del projecte. 

 

10. FORMALITZACIÓ DE LA COL·LABORACIÓ 
 

El Fons Menorquí i la persona, persones, entitat o entitats subscriuran un acord 

de col·laboració conformement amb la legislació vigent. En l’acord de 

col·laboració s’han d’especificar els drets i les obligacions de totes dues parts. 

Entre altres, ha d’incloure els punts següents:  

 

o Termini d’inici i acabament de l’acord  

o Import de l’aportació econòmica  

o Calendari d’activitats i seguiment del projecte 

 

11. ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ 
 

11.1. L’abonament de l’import concedit s’efectuarà en dues parts: una 

primera bestreta del 80 % i una altra del 20 % restant. Per tal de poder 

accedir a la segona bestreta, serà necessària la justificació econòmica i 

documental d’almanco el 75 % de l’execució corresponent a la primera. 

 

11.2. La bestreta es farà efectiva un cop aprovat el projecte i en el moment 

en què l’entitat ho sol·liciti per correu electrònic o correu postal. I en els 

casos en què sigui necessari, a partir de la presentació del document 

d’acceptació i reformulació de les activitats i d’adequació del pressupost 

i delcronograma. 

 

12. INICI DEL PROJECTE 

 
A partir del moment que es reben els diners, es disposa d’un temps màxim 

d’un mes per començar el projecte, inici que s’ha de notificar al Fons 

Menorquí de Cooperació.  

 

13. MEMÒRIA FINAL DEL PROJECTE I IMPACTE 
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13.1. L’entitat o persona a la qual el Fons Menorquí atorgui finançament per a 

un projecte o activitat haurà d’entregar un informe justificatiu 

(econòmic, narratiu i gràfic) en un termini màxim d’un mes des de la 

finalització del projecte. Aquesta breu memòria ha d’incloure:  

o Indicadors quantitatius que prevegin les activitats fetes, els actors 

implicats i els participants  

o La liquidació del pressupost  

o Els resultats producte previstos, com també la previsió pel que fa a 

la seva divulgació 

 

13.2. Les despeses s’han de justificar amb factures o amb documents que 

acreditin la destinació i l’ús dels fons concedits.  

 

13.3. En tota la comunicació, difusió i publicitat escrita, gràfica o digital que 

es faci del projecte o de les activitats s’ha de fer públic l’origen de la 

subvenció i s’ha d’incloure el logotip del Fons, que es pot descarregar 

del seu web (www.fonsmenorqui.org). 

 

                                  
 

 

http://www.fonsmenorqui.org/
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14. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ DE PROJECTES  
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ Puntuació 

1. CRITERIS DE VALORACIÓ DE L’ENTITAT/PERSONA 

SOL·LICITANT 

10 

Experiència en projectes o activitats de caire social 10 

Ha realitzat com a mínim 2 projectes/activitats de caire social en els 

darrers 2 anys. 

2 

Els projectes/activitats han estat realitzats en xarxa amb altres entitats. 2 

L’entitat/persona compta amb suficients recursos financers, humans i 

materials per dur a terme un projecte o activitat de Desenvolupament Local 

o ECG. 

2 

La persona/entitat sol·licitant té experiència, formació, etc. en projectes o 

activitats de caire social. 

2 

El projecte/activitat compta amb la col·laboració d’altres persones o 

entitats. 

2 

2. CRITERIS DE VALORACIÓ DEL PROJECTE 60 

El projecte incideix en alguna de les línies prioritàries  6 

- Migracions i refugi 2 

- Sostenibilitat del planeta 2 

- Equitat de gènere 2 

Alineació amb l’Agenda 2030-ODS 2 

- El projecte mostra una clara alienació amb l’Agenda 2030. 2 

Projectes de Desenvolupament Local 12 

- Posa al centre les necessitats de la població i la millora de la seva 

qualitat de vida. 

2 

- Fomenta la participació social i comunitària. 2 

- Enforteix les capacitats locals i comunitàries per abordar la situació 

post  COVID-19 a Menorca. 

2 

- Atén les necessitats específiques de les dones. 2 

- Combat les situacions d’exclusió i discriminació per procedència o 

diferències culturals. 

2 

- Promou iniciatives de col·laboracions horitzontals i cooperació amb 

agents del territori. 

2 

Projectes d’Educació per a la Ciutadania Global  12 

- Fomenta l’anàlisi crítica sobre l’impacte de la COVID-19 a escala global 

i en relació amb els col·lectius més vulnerables. 

2 

- Promou la participació de la ciutadania en la generació de propostes per 

abordar els efectes de la COVID-19 i disminuir la seva incidència. 

2 

- Té una mirada global-local sobre les causes i conseqüències de les 

desigualtats mundials relacionades amb la COVID-19. 

2 

- Treballa aspectes cognitius, emocionals i ètics. 2 

- Recull els aprenentatges individuals o col·lectius i els posa a disposició 

de la ciutadania. 

2 

- Busca un impacte en la realitat. 2 
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Antecedents i fonamentació del projecte 6 

- Pertinença de l’acció. S’ha d’argumentar l’impacte de l’acció proposada 

en relació amb l’acció que es vol treballar. 
2 

- Identificació clara de la situació sobre la qual es vol treballar.  2 

- Justificació raonada del projecte (antecedents i estratègia elegida). 2 

Població destinatària 6 

- Definició de la població destinatària. 2 

- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària. 2 

- Participació de la població destinatària en les diferents fases del 

projecte (també inclou mesures de rendició de comptes amb 

participants del projecte). 

2 

Definició de l’acció, formulació tècnica 8 

- Claredat en la definició dels objectius, les activitats i els resultats que 

es pretenen assolir.  

2 

- Adequació dels objectius general i específics a la situació sobre la qual 

es vol treballar.  

2 

- Pla d’activitats detallat i que inclogui tots els recursos que implica la 

seva execució.  
2 

- Calendari d’execució adequat. 2 

Creativitat i innovació 2 

- Proposta de nous formats adaptats a la situació de confinament o 

desescalada. 

2 

Pressupost del projecte 6 

- Pressupost complet, clar i correctament elaborat (detallat per partides i 

activitats i detallant altres entitats finançadores). 

3 

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i les 

activitats que proposa el projecte.  
3 

Viabilitat del projecte 6 

- Viabilitat tècnica  3 

- Viabilitat econòmica 3 

Seguiment i avaluació del projecte 6 

- Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (activitats, 

aprenentatges, impacte, processos). 

3 

- Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (activitats, 

aprenentatges, impacte, processos). 

3 

TOTAL  

 

 

 

 


