CRITERIS COMUNS

DADES DE L'ENTITAT
Entitat

CIF

PROJECTE O ACTIVITAT

C.Jaume Abril, núm.2 -Ap. de Correus,núm.1 -08840 Viladecans -Tel. 936351800-Fax 936370402. www.viladecans.cat - aj-viladecans@viladecans.cat

Títol del projecte o activitat

CALENDARI D'EXECUCIÓ
Data d'inici

Data de finalització

Lloc on es desenvolupa el projecte o activitat

CAPACITAT DE L'ENTITAT

ELEMENTS

CRITERIS
L'entitat va desenvolupar més de 3 projectes
l'any anterior

Nombre de projectes desenvolupats
l'any anterior

L'entitat va desenvolupar entre 1-3 projectes
l'any anterior
L'entitat no va desenvolupar projectes
l'any anterior
L'entitat va desenvolupar més de 2 projectes
en col·laboració amb altres entitats l'any anterior

Nombre de projectes desenvolupats
l'any anterior
en col·laboració amb altres entitats

L'entitat va desenvolupar entre 1-2 projectes
en col·laboració amb altres entitats l'any anterior
L'entitat no va desenvolupar projectes en
col·laboració amb altres entitats l'any anterior
L'entitat disposa de més de 3 anys
d'experiència en la realització de projectes
en l'àmbit de la subvenció

Experiència en aquest tipus de projectes

L'entitat disposa d'entre 1-3 anys
d'experiència en la realització
de projectes en l'àmbit de la subvenció
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L'entitat no disposa d'experiència
en la realització de projectes
en l'àmbit de la subvenció

Esport
Federat

Esdeveniments
Oberts

Esport
Femení

Esport
Escolar

ELEMENTS

CRITERIS

Esport
Federat

Esdeveniments
Oberts

Esport
Femení

Esport
Escolar

Esport
Federat

Esdeveniments
Oberts

Esport
Femení

Esport
Escolar

Esport
Federat

Esdeveniments
Oberts

Esport
Femení

Esport
Escolar

L'entitat ha assistit a més d'1 curs del Pla de
Formació per a entitats durant l'any en curs o
l'anterior
Assistir a cursos del Pla de Formació
per a entitats

L'entitat ha assistit a 1 curs del Pla de Formació
per a entitats
durant l'any en curs o l'anterior
L'entitat no ha assistit a cap curs del Pla de Formació
durant l'any en curs o l'anterior

SOLIDESA FINANCERA DE L'ENTITAT

ELEMENTS

CRITERIS
El projecte disposa de més de 10 persones
implicades en la seva organització

Capacitat i recursos per a gestionar,
executar i avaluar el projecte

El projecte disposa d'entre 5-10 persones implicades
en la seva organització
El projecte disposa de menys de 5 persones
implicades en la seva organització
Menys del 20% finançament de l'entitat prové
de fons públics

Nivell d'autonomia financera i equilibri
entre fonts de finançament

Menys del 20% -39% finançament de l'entitat
prové de fons públics
Menys del 40% finançament de l'entitat
prové de fons públics
L'import sol·licitat és inferior al 30%
del pressupost del projecte

Pla de finançament del projecte
(aportació pròpia, percentatge demanat,
previsió i capacitat per aconseguir altres
fonts de finançament i
recursos)

L'import sol·licitat és entre al 30% -50%
del pressupost del projecte

L'import sol·licitat és superior al 50%
del pressupost del projecte

VALORS DE LA CIUTADANIA QUE CONTÉ EL PROJECTE

ELEMENTS
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Alineació dels objectius del projecte amb
les finalitats de les bases

Col·laboració o complementarietat amb
l'acció de l'Ajuntament de Viladecans
considerant eles valors que conté,
projecta i promou

CRITERIS
Els objectius del projecte coincideixen amb les
finalItats de les bases
Els objectius del projecte no coincideixen amb
les finalitats de les bases
El projecte complementa els serveis públics per
l'Ajuntament de Viladecans, o els realitza
en col·laboració amb aquest
El projecte duplica l'acció que realitza
l'Ajuntament de Viladecans

RELLEVÀNCIA DEL PROJECTE I AJUSTAMENT A LA REALITAT SOCIAL I CULTURAL

ELEMENTS

CRITERIS

Esport
Federat

Esdeveniments
Oberts

Esport
Femení

Esport
Escolar

Esport
Federat

Esdeveniments
Oberts

Esport
Femení

Esport
Escolar

El projecte justifica de forma coherent i
fonamentada
el seu ajustament a la realitat social i cultural i a
les necessitats del col·lectiu al qual s'adreça
Ajustament a la realitat social i cultural
i a les necessitats del col·lectiu
al qual s'adreça

El projecte justifica el seu ajustament a la realitat
social i cultural i a les necessitats del col·lectiu al qual
s'adreça, però la justificació no resulta del tot
completa o consistent i presenta incoherències amb
la descripció del projecte presentat
El projecte no justiifica el seu ajustament a la realitat
social i cultural ni a les necessitats del col·lectiu
al qual s'adreça
El projecte aborda nous fenòmens socials a la
ciutat i planteja nous enfocaments

Que el projecte abordi nous fenòmens
socials a la ciutat i plantegi nous
enfocaments

El projecte no aborda nous fenòmens socials a la
ciutat però planteja nous enfocaments
en el desenvolupament del projecte
El projecte no aborda nous fenòmens socials a la
ciutat ni planteja nous enfocaments per treballar-los

INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL PROJECTE

ELEMENTS

CRITERIS
L'entitat explicita el seu compromís amb la igualtat
de gènere i els drets del col·lectiu LGBTI+ en els
estatuts, objectius, missió o memòries d'activitats
i ho reflecteix en l'estructura organitzativa
( disposa de paritat en al Junta directiva
o un Pla Intern d'Igualtat)

L'entitat explicita el seu compromís amb
la igualtat de gènere i els drets del
col·lectiu LGBTI+ en els seus estatuts,
objectius o missió, memòries
d'activitats i/o estructura
organitzativa

L'entitat explicita el seu compromís amb la igualtat
de gènere o els drets del col·lectiu LGBTI+ en els
seus estatuts , objectius, missió o memòries
d'activitats, però no ho reflecteix en l'estructura
organitzativa ( no disposa de paritat en la Junta
directiva ni d'un Pla Intern d'Igualtat)
L'entitat no explicita el seu compromís amb la
igualtat de gènere i els drets del col·lectiu LGBTI*+
en els seus estatuts, objectius, missió o memòries
d'activitats, ni en la seva estructura organitzativa
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L'entitat incorpora mesures de prevenció
i actuació davant de casos
d'assetjament sexual i per raó de sexe
d'orientació sexual i d'identitat i/o
expressió de gènere

L'entitat incorpora mesures de prevenció i actuació
davant els casos d'assetjament sexual i per raó de
sexe, d'orientació sexual i d'identitat i/o
expressió de gènere
L'entitat no incorpora mesures de prevenció i
actuació davant els casos d'assetjament sexual i
per raó de sexe, d'orientació sexual i d'identitat i/o
expressió de gènere

ELEMENTS

CRITERIS

Esport
Federat

Esdeveniments
Oberts

Esport
Femení

Esport
Escolar

L'entitat argumenta de forma coherent i
fonamentada on incorpora la perspectiva
de gènere en les diferents fases del projecte
(disseny , desenvolupament i avaluació)

La perspectiva de gènere s'incorpora en el
projecte presentat a partir de la seva
L'entitat argumenta com incorpora la perspectiva de
metodologia ( implementació,
gènere en algunes fases del projecte ( disseny,
seguiment, avaluació i impacte de
desenvolupament i avaluació), però l'argumentació
gènere) i/o el contingut ( atenent als
no resultatdel tot consistent i presenta algunes
objectius, activitats, població destinatària
incoherències amb la descripció del projecte
valors que promou)
L'entitat no argumenta com incorpora la
perspectiva de gènere en el projecte presentat

Viladecans,

de

Firma del secretario/a de la entidad

de 20

Visto bueno del Presidente/a

Imprimir
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Restablir

