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2021 - Convocatòria d’ajudes per la igualtat

Bases

Objectiu: la convocatòria té com a objecte regular la concessió de subvencions per
part de Caixa Popular - Caixa Rural Coop. de Crèdit V. per a la realització de projectes
que treballen per la igualtat de gènere i que s’hagen de dur a terme al llarg de l’any
2021.

Àmbit territorial d’execució de l’activitat: Comunitat Valenciana.

Fons disponibles: la dotació total és de 6.000 €. Els projectes podran finançar-se en
part o íntegrament.

Qui pot sol·licitar-la: podran sol·licitar aquestes subvencions les associacions i les
entitats socials domiciliades en el territori de la Comunitat Valenciana que complisquen
els requisits establits en la convocatòria. Cada entitat podrà presentar un sol projecte.

Documentació a presentar:

Les entitats sol·licitants hauran de presentar les seues propostes de manera
telemàtica abans del 8 d’abril:

Formulari de dades bàsiques, disponible en l’enllaç següent.

Voluntàriament, es presentarà la memòria del projecte (a annexar a través del
formulari).

Requisits i criteris generals de valoració de projectes:

 El projecte treballa per la igualtat de gènere.
 La continuïtat del projecte.
 La claredat en la descripció dels objectius, la metodologia, les activitats, el

pressupost i l’avaluació.
 La possibilitat de participació ciutadana en el projecte.
 El caràcter educatiu i social del projecte.

Jurat: compost per cinc membres en representació de Caixa Popular.

A la vista de les propostes rebudes, el jurat seleccionarà els 5 projectes que considere
més idonis, entre els quals el col·lectiu de treball de Caixa Popular triarà 3 projectes i
els titulars de la Targeta Dona la destinació del fons.

Caixa Popular podrà sol·licitar la documentació necessària que estime oportuna, fixarà
exactament la quantia de la seua aportació i signarà amb les associacions dels
projectes elegits els convenis oportuns de col·laboració.



La resolució del jurat, de les votacions del col·lectiu de treball i dels usuaris de la
Targeta Dona és de caràcter inapel·lable. El resultat final s’anunciarà al mes de juny i
es comunicarà per escrit a les associacions beneficiàries. Presentar-se a aquesta
convocatòria suposa l’acceptació de les bases.

Forma de pagament: quan se signe el conveni s’abonarà el 100% de la quantitat
concedida.

Obligacions de les associacions i les entitats beneficiàries:

Les associacions seleccionades amb què es col·labore estaran obligades a:

 Incorporar la marca de Caixa Popular en tots els materials gràfics i suports de
les activitats objecte d’ajuda que facen. També reflectir la participació de Caixa
Popular en tots els documents, anuncis o notes de premsa que es facen, si n’hi
haguera.

 Facilitar informació del desenvolupament dels projectes durant la realització.

Així mateix queden obligades a presentar la conclusió del projecte, i en tot cas la
memòria del projecte abans del 31 de desembre de 2021.


