BASES DE LA CONVOCATÒRIA D'AJUDA A PROJECTES DE COOPERACIÓ A
CÀRREC DELl 1% DEL PRESSUPOST ORDINARI DE LA FEDERACIÓ D'ESCOLTISME
VALENCIÀ

Introducció
La FEV destinarà el 1% del seu pressupost al finançament de projectes de Cooperació al
Desenvolupament. (Fins al pressupost de 2015 era el 0,7% però a partir del pressupost del
2016 pasa del 0,7% al 1%”)
La destinació d'aquest concepte podrà ser:
1. Cooperació amb una ONG o projecte local per al Desenvolupament Sostenible i
perdurable en un àrea local concreta,amb necessitats socials evidents i específiques.
2. Actuacions encaminades a la millora en la qualitat d'un col·lectiu específic de la
població: persones amb diferents capacitats, persones immigrants, grups de població
exclosa o en risc d'exclusió, etc.
3. Acciones soci-comunitàries encaminades a una millora social qualitativa i específica.
Característiques dels projectes
Les característiques principals dels projectes a presentar seran:
1. És requisit imprescindible que el projecte siga presentat per un associat o agrupament
de la FEV.
2. Els projectes han de ser clarament identificables i estar perfectament definits en els seus
objectius, fórmules d'actuació, així com les persones destinatàries de la/s acció/ns. Els
projectes hauran de donar resposta concreta a una problemàtica social.
3. Els projectes es duran a terme per entitats o col·lectius no escoltes, amb l'esperit de
recolzar iniciatives socials que desenvolupen una inquietud social similar a la de
l’escoltisme però des d'una altra perspectiva.
4. L'orientació del projecte s'encaminarà al desenvolupe soci-comunitari, i hauran
d'arreplegar una explicació de quin serà l'impacte del projecte en l'entorn on es
desenvolupe.
5. Hauran de tenir la capacitat d'acreditar els resultats obtinguts pel projecte a curt, mitjà i
llarg termini.
6. Els receptors es comprometran, per escrit, a acceptar mecanismes de seguiment
consensuats, com per exemple: una memòria tècnica, una memòria econòmica, una
avaluació del projecte o qualsevol un altre que es consensue i redunde en la visibilitat del
resultat de la dotació pressupostària de la FEV en el projecte.
7. Es valorarà que en el projecte puguen col·laborar o treballar els nostres joves mitjançant
un servei, per a generar una implicació federativa més enllà de l'econòmica.
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Presentació i elecció dels projectes
La persona o agrupament que presente el projecte podrà fer-ho entre l'1 de gener i el 30
de gener, a través del formulari generat a aquest efecte en la web de la Federació
d'Escoltisme Valencià.
S'adjuntarà un document de presentació del projecte segons alguna de les següents
indicacions:
• PDF: en format A4, amb una extensió màxima de 4 pàgines
• Presentació ppt o similar amb una extensió màxima de 8 pàgines
• Video: Durada màxima 60 Segons.
• Imatges: màxim 8 unitats.
La secretària tècnica recopilarà els projectes, i aquells que complisquen els requisits
marcats, els presentarà als agrupaments escoltes amb 15 dies d'antelació al Consell FEV.
D'aquesta manera els agrupaments podran valorar-los, i expressar la seua preferència en
el Consell FEV a través del seu representant en aquest consell. Al projecte amb major
preferència per part dels agrupaments escoltes, serà al que se li assignarà aquesta partida
pressupostària.
En el següent consell FEV, es presentaran els resultats del que s'ha desenvolupat en
aquest projecte amb la quantitat aportada per la FEV.
Per a aconseguir el major efecte possible dins del projecte triat, se li assignarà íntegrament
la partida assignada del pressupost.
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