AJUDES UN DIA DE SALARI 2022
BASES
Caixa Popular, mitjançant el seu Grup de Cooperació, convoca la iniciativa solidària “ Un
Dia de Salari”, amb la qual les persones de l'equip de treball d'aquesta cooperativa donem
voluntàriament un dia del nostre salari per a ajudar al finançament de projectes solidaris,
complementat l'entitat amb el mateix import.
Objectiu
La convocatòria té com a objecte establir la concessió d'ajudes per part de Caixa Popular i
el seu Grup de Cooperació per a l'execució de projectes de solidaritat que es porten a
terme al llarg de 2022.
Dotació de les ajudes
La dotació total de les ajudes és de 44.000€. Els projectes podran finançar-se en part o
íntegrament. Amb l'objectiu de fer costat al major nombre d'organitzacions la quantitat
màxima a concedir per projecte és de 10.000€.
Qui pot presentar-se
Totes les Associacions, Organitzacions no Governamentals, o qualsevol altra fórmula
associativa legalment constituïda, sense ànim de lucre domiciliada en la Comunitat
Valenciana que complisquen les bases de la convocatòria. Cada entitat podrà presentar un
sol projecte.
Àmbit territorial de realització del projecte:
El projecte podrà portar-se a terme en països tercers o en territori de la comunitat
valenciana.
Requisits i valoració dels projecte
Per a la valoració dels projectes es tindrà en compte:
- El projecte treballe sobre sobre la igualtat de gènere, la infància, la salut,
l'autosuficiència alimentària, el medi ambient o l'educació.
- La claredat dels objectius, la metodologia, les activitats, els pressupostos i l'avaluació
- La realització en fórmula cooperativa o associativa
Cada projecte presentat haurà de tindre un breu estudi de la situació actual i la
problemàtica que és pretén abordar així com l'experiència complementària que
l'organització crega que ajudarà a valorar el projecte. També s'aportarà informació relativa
a la pròpia Associació o Organització: Estatuts, memòria d'activitats, etc.

Documentació a presentar i data de presentació:
Les sol·licituds es presentaren telemàticament fins al 17 de juny de 2022 al formulari
disponible en el web de Caixa Popular:
- Emplenant el formulari de sol·licitud
- Aportant la documentació complementària
Veredicte de les ajudes i jurat:
El jurat estarà format pels membres del grup de cooperació de Caixa Popular.
El veredicte és farà públic abans del 15 de juliol de 2022 i la decisió serà inapel·lable.
Per a la concessió de l'ajuda serà condició imprescindible que la mateixa seguisca
utilitzada per al desenvolupament del projecte premiat.
L'entitat receptora de les ajudes s'obliga a incorporar la marca de Caixa Popular en tots
aquells suports tant físics com digitals que facen referència al projecte, així com en notes
de premsa o qualsevol altre sistema de comunicació.
L'organització receptora de les ajudes es compromet a facilitar, a requeriment de l'entitat,

informació sobre l'execució del projecte tant econòmica, gràfica o de qualsevol altra
índole.

Forma de pagament:
Quan se signe el conveni amb l'acceptació de les ajudes s'abonarà el 100% de la quantitat
concedida, en un compte obert per l'entitat en Caixa Popular.

