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FINALITAT:

La Fundació Cívica Novessendes i l'Ajuntament de Betxí estableixen unes ajudes econòmiques per a recol-
zar les propostes ciutadanes i associatives encaminades a millorar Betxí, des d'una perspectiva social.

REQUISITS DE LES PERSONES PARTICIPANTS I DE LES INICIATIVES PRESENTADES

La idea de projecte ha de ser una iniciativa que busque resoldre un problema social i per tant es traduïsca 
en un benefici per a Betxí. Per a presentar-se no cal tindre un projecte detallat, ja que en aquesta fase és 
suficient amb presentar la idea del projecte utilitzant l'esquema adjunt. 

CRITERIS DE VALORACIÓ:

Per a valorar les propostes de la present convocatòria es tindran en compte els següents criteris:

1. El treball en xarxa o interassociatiu: projectes presentats per dos o més grups o associacions (5 punts)
2. Què les propostes s'engloben dins d’algun dels ODS, o d’alguna àrea temàtica com: crisi i treball, ecolo

gia, dèficits de democràcia i participació, infraestructures, joventut, acció social, educació o emprene-
doria social (5 punts)

3. Què la proposta siga convertible en un projecte concret, adequat als objectius plantejats, amb coherèn
    cia interna i consistència metodològica. (5 punts)
4. La viabilitat econòmica i organitzativa. Les despeses del projecte queden clarament definides, i
    s’indica si hi ha altre tipus de finançament.  (5 punts)

PREMI:

El pressupost total destinat per a aquesta convocatòria serà de 8.000 euros aportats per la Fundació 
Novessendes i l'Ajuntament de Betxí.

S'oferirà suport econòmic en funció dels criteris de valoració, i assessorament tècnic a les propostes selec-
cionades, que passaran a la fase d'execució.

ENTREGA DE LES PROPOSTES:

Es presentarà la fitxa resum del projecte a Novessendes abans del 7 de gener de 2022.

RESOLUCIÓ:

La selecció dels projectes beneficiaris i el repartiment de les ajudes econòmiques es farà tenint en compte 
els criteris de valoració. La resolució es públicarà abans del 7 de febrer de 2022 pels mitjans oportuns i 
comunicant-se personalment a cada projecte beneficiari. 
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Ajuntament de Betxí



ESQUEMA RESUM DE LA IDEA DEL PROJECTE. ACTIVEM BETXÍ 2022

Nom de l’equip (si escau)

Nom d’integrants d’equip, associacions o grups:

TÍTOL DE LA IDEA DE PROJECTE:

Persona de contacte:                                        (adreça, telèfon, e-mail)

En què consisteix el projecte? Breu descripció del projecte i els seus objectius.

Q

Que necessites per arrancar? Espai, equipament.

Quin pressupost té el projecte? Com es finançaria? Indica les despeses i els ingressos.
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Organització: durada i periodicitat, horaris, núm. mínim i màxim de participants... i tot el que se t'ocórrega.

Arguments a favor de la vostra idea i observacions:
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