BASES PER A LA SUBVENCIÓ DE COMARQUES RONDA 2018 - 2019
El present document regula la presentació i adjudicació de les
subvencions oferides per l'associació via fons propis amb un import global
màxim de 3.000 euros a càrrec del punt 1.3.3 de despeses del pressupost de
2018, referent a activitats comarcals, per a projectes i activitats que
organitzen les comarques del MEV i/o les seues branques. Aprovat a
l’Assemblea MEV del 23 de setembre de 2018.

Qui les pot sol·licitar?
Qualsevol de les comarques integrades en el MEV, tant de forma
general com a través de les seues branques, sempre que hagen justificat
subvencions anteriors.
En cap cas es transferiran diners a nombres de compte bancari el titular
del qual no siga el MEV.

Com se sol·licita?
Presentant la documentació de sol·licitud de les subvencions de comarca que
s'adjunta en temps i forma. Ha d'estar correctament emplenat i inclou:
● Sol·licitud de la subvenció de Comarca o branca. Annex 1.
● Projecte Educatiu de Comarca o Projecte Educatiu de Branca-Comarca.
Annex 2.
● Identificació del projecte. Annex 3.
● Pressupost. Annex 4.
● Petició d'anticipació. Annex 5

Tota la documentació es facilitarà en format .doc i .odt per a major facilitat
d'emplenament. Les respostes es lliuraran en .pdf.

Quants projectes es poden presentar?
Un màxim de 6 per comarca, només podent un per cada branca i un de
general de tota la Comarca, descartant, automàticament, els segons que
arribaren.

Què es valorarà?
● La qualitat pedagògica de l'activitat.
● L'impacte social, mediambiental o cultural, especialment en l'àmbit
geogràfic de la Comarca sol·licitant.
● Perdurabilitat del projecte en el temps.
● L'austeritat i autofinançament del projecte.
● El nombre de participants i agrupaments.
● Que la comarca haja justificat les subvencions anteriors.
● Participació en espais associatius per part de la comarca: “Consells
Generals” i “Taula de comarques”
● Que la quantitat sol·licitada es destine a la realització de projectes i
activitats educatives per part dels xiquets i educadors dels
agrupaments.

Què serà subvencionable?
Se subvencionarà despeses referents al cost de la zona d'acampada,
alberg, transport, així com el del material utilitzat per a l'activitat, sense
incloure alimentació. En cas de dubte o ambigüitat, l'Equip General del MEV
es reserva el dret a decidir quins conceptes poden ser subvencionats i que
conceptes no entren dins de la convocatòria.

Quan cal presentar un projecte?
El projecte pot ser presentat abans de la seua realització, amb la
finalitat de poder rebre l'import de la subvenció amb antelació a l'activitat, o
bé posteriorment, segons es considere oportú. Hauran de lliurar-se per correu
electrònic a mev@scoutsfev.org abans del 30 de maig de 2019.

Per a facilitar la valoració, la documentació haurà d’estar,
obligatòriament, en format .pdf, els documents que requerisquen signatura,
signats i escanejats i, en el cas que hi haja més d'un document que conforme
la sol·licitud, tot ha d'estar dins d'una carpeta comprimida .zip o .rar. Es
prega als sol·licitants que els diferents arxius tinguen noms descriptius,
concordes a la naturalesa del document i del projecte, per a facilitar la
revisió de la documentació.

Quan es resoldran les subvencions?
En el cas de tindre tota la documentació completa, l’Equip General del
MEV resoldrà l'assignació en un termini no major a 21 dies hàbils des de la
confirmació de la recepció per part de la secretaria tècnica. En cas contrari
(si algun projecte no té tota la documentació o tota la informació requerida)
s'instarà a la coordinació comarcal corresponent a esmenar-ho. Si en el
termini pertinent no està esmenada la informació requerida, el projecte no
serà estudiat per a la seua subvenció.

I justificar?
Caldrà justificar com a màxim el 31 de juliol de 2019. Es justificarà
l'import total concedit, destacant que en cas de no justificar la quantitat
rebuda, es penalitzarà a la comarca no concedint més subvencions fins que
s'esmene el deute (retornant la quantitat no justificada o amb la correcta
justificació pertinent).
La justificació es realitzarà amb el lliurament, després de l'activitat,
d'un senzill document justificatiu (annex 6), més 4 o 5 fotos (com a mínim)
descriptives del projecte per al fons gràfic del Moviment i adjuntant les
factures originals i justificant de pagament, referents als costos
subvencionables, que acomplisquen els següents requisits (factura):
● Estar a nom del Moviment Escolta de València amb CIF
G46151957, Carrer Balmes, 17 (46001) València.
● Estar desglossada la Base Imposable, l’IVA i l’import total.
És important que conste la paraula “factura”.
● Ha de tindre un número de factura assignat i la data d'emissió de
la factura (de l’any en curs).
● Dades completes del proveïdor i el segell de l'empresa.

En cap cas s'admetran únicament tiquets de compra o resguards similars.
Tampoc valdran factures que s'hagen utilitzat per a justificar una altra
subvenció.

Anticipació dels diners
Aquelles comarques que ho desitgen podran demanar disposar dels diners
adjudicats anticipadament a la realització del projecte.
Es valorarà que es complisquen els següents requisits per tal de concedir
l’anticipació:
● Tindre un equip de coordinació comarcal compost per Coordinador/a,
Secretari/a i Tresorer/a, com a mínim, elegit per assemblea comarcal.
● Tindre el compte corrent baix la titularitat del Moviment Escolta de
València.
● Tindre el full de càlcul amb la comptabilitat de la comarca compartit
amb l'oficina, al dia i correctament emplenat.
● Haver-se reunit l'Equip Comarcal amb l'Equip General o amb el
Vicepresident de Comarques per a coordinar la ronda solar.
En aquest cas, serà l'equip comarcal l'encarregat de gestionar i repartir els
diners als diferents projectes de branca o comuns.
En cap cas l’opció d'anticipació de la subvenció implica la no presentació del
projecte final i la seua justificació en termini i forma, que deurà ser un
projecte únic en el qual s'incloguen tots el projectes finançats.
D'igual manera que en el procés ordinari, els diners NO justificats hauran de
ser retornats.
Aquelles comarques que no acomplisquen els requisits anteriorment descrits o
que no vulguen anticipar la subvenció podran concórrer de la manera
ordinària.

