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Ajudes
2017

a projectes
interassociatius

Donar resposta a les necessitats socials,
construir un nou model associatiu

Bases 2017
Este programa té com a principi inspirador,
afavorir la participació ciutadana i enfortir el
teixit social de la nostra comarca.
1r. Finalitat
El Programa de Cooperació amb
Associacions de la Comarca de l’Horta té
com a finalitat contribuir a 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 comarcal que es realitzen al 2017.
2n. Qui pot sol·licitar les ajudes.
Podran sol·licitar estes ajudes les
Associacions sense ànim de lucre ,
domiciliades en les localitats de l’àmbit
territorial de la Comarca de l’Horta.
3r Lloc i terminis de presentació de les
sol·licituds
Els projectes es presentaran en qualsevol
oficina de Caixa Popular.
El termini de presentació dels projectes és
fins al 2 de novembre 2016.
4t. Requisits i criteris generals de
valoració de projectes
Al projecte s’haurà de reflectir la
col·laboració entre Associacions dins d’una
mateixa localitat o en l’àmbit comarcal.
Es valoraran especialment les següents
característiques:
• El nombre d’Associacions participants en
el projecte.
• El nombre de municipis on es realitze el
projecte.

• La creació de plataformes d’organització
estables entre associacions.
• La continuïtat del projecte.
• La claredat en la descripció dels
objectius, la metodologia , les activitats,
el pressupost i l’avaluació.
• La participació ciutadana en el projecte.
• El caràcter educatiu i social del projecte.
• La transparència a les webs de les
entitats.
5t. Documentació obligatòria a aportar
Les entitats sol·licitant a més del projecte
d’activitats hauran d’omplir el formulari de
sol·licitud d’acord al model disponible en el
www.fhortasud.org o www.caixapopular.es
6é. Quantia de l’ajuda
La dotació de l’ajuda serà d’un màxim de
20.000€. Els projectes podran ser
finançats en part o en la seua totalitat. No es
finançaran despeses que suposen inversió en
immobilitzat ni despeses de personal.
7é. Resolució del Jurat
El jurat estarà compost per sis membres
en representació de la Fundació Horta Sud,
Caixa Popular i el Grup Ugarte Automoció.
A la vista de les propostes rebudes el jurat
seleccionarà els projectes que considere més
idonis, podent sol·licitar la documentació
necessària que estime oportuna, fixant
exactament la quantia de la seua aportació,
i subscrivint amb les associacions dels
projectes triats els oportuns convenis
de col·laboració. La resolució del Jurat de
caràcter inapel·lable, es farà públic al mes de
desembre del 2016 i es comunicarà per escrit
a les Associacions beneficiàries. Concórrer
a esta convocatòria suposa l’acceptació
de les presents bases. Els projectes no
seleccionats seran conservats 30 dies a

partir de la data de publicació de la resolució
del jurat. Passat este termini, els projectes es
destruiran.
8é. Forma de pagament
Al subscriure el conveni s’abonarà el 60%
de la quantitat concedida, el 40% restant
s’abonarà a la presentació de la memòria,
justificació amb factures i certificació de
despeses de l’activitat realitzada, firmada
per la Presidència i la Tresoreria de
l’associació.
9é. Obligacions de les Associacions i
Entitats beneficiàries
Les associacions seleccionades amb les que
es col·labore estaran obligades a :
• Incorporar la marca de la Fundació Horta
Sud, de Caixa Popular i de Grup Ugarte
Automoció en quants materials gràfics i
suports de les activitats objecte d’ajuda
realitzen. Així com reflectir la participació
de la Fundació Horta Sud i de Caixa
Popular i Grup Ugarte Automoció en
totes els documents, anuncis o notes de
premsa que es realitzen, si els hi haguera.
Tals suports s’aportaran en el moment de
presentar la memòria i certificacions de
les despeses de l’activitat.
• Facilitar informació del desenvolupament
del projecte durant la seua realització.
Així mateix queden obligades a presentar a
la conclusió del projecte, i en tot cas abans
del 25 de novembre del 2017, la Memòria del
projecte.

www.caixapopular.es
www.fhortasud.org
www.grupougarte.es

