
 

 

Bases i convocatòria 2016-2017 del Concurs per la donació de l’1% dels 

ingressos propis de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya a projectes de 

cooperació pel desenvolupament 

Fins l'any 2004, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) realitzava la donació de l'1% 
dels seus ingressos propis a través de convenis bilaterals de col·laboració amb organitzacions 
que realitzaven projectes de cooperació pel desenvolupament. A partir d'aquell any, es va 
decidir convocar un concurs públic on les organitzacions poguessin presentar projectes per a 
rebre la donació. Aquestes bases estan redactades a partir de la Normativa de concessió de 

l'1% de la partida d’ingressos propis de l'estat de comptes de Minyons Escoltes i Guies 

de Catalunya a projectes de cooperació pel desenvolupament. 

Destinataris 

La donació té la intenció de donar suport a aquelles organitzacions i entitats que duguin a 
terme projectes de cooperació pel desenvolupament. MEG, com a entitat compromesa amb la 
transformació social, opta per un model de cooperació concret que vetlli per l'empoderament de 
la societat civil. En aquest sentit es pren com a referència el Codi Ètic i de Conducta de la 
Federació Catalana d'Organitzacions No Governamentals pel Desenvolupament, aprovat en 
l'Assemblea General de la Federació el 26 de juny de 1997. 

Aquesta donació no està destinada a finançar projectes interns de MEG, dels agrupaments 
membres de l’associació o de la Fundació Josep Sans. 

Tipologia de projectes i criteris de valoració 

S’estableix com a principi general que la dotació econòmica ajudi al finançament d'un projecte 
concret i no a l’estructura de l’entitat. 

Es valoraran especialment els següents aspectes dels projectes presentats: 

1. EDUCACIÓ: Projectes d’Educació pel Desenvolupament i/o la pau que potenciïn actituds 
i valors que permetin conèixer i entendre millor la realitat que ens envolta i a participar 
activament en la construcció d’un món més just i solidari. 

2. REPERCUSSIÓ: Projectes que promoguin el canvi d'actituds de la ciutadania. 

3. TEMÀTICA: La temàtica de la convocatòria és oberta, però es valorarà positivament que 
el projecte es centri en el coneixement o protecció de la natura i/o en l’educació d’infants 
i joves. 

4. BASE ASSOCIATIVA: Es tindrà en compte el model associatiu de l’entitat i del projecte, 
prioritzant aquells projectes d’entitats amb una forta base associativa, democràtica i 
participativa. 

5. SIGNIFICANÇA ECONÒMICA: La dotació econòmica pot tenir un pes significatiu pel 
projecte, però en cap cas suposarà més del 50% de la totalitat del pressupost. 



 

 

Es podran presentar projectes que es desenvolupin a partir de la publicació de la present 
convocatòria i que tinguin una duració aproximada de 12 mesos, sense que sigui un requisit 
estricte. 

Dotació econòmica 

La dotació econòmica de la donació correspon a l’1% dels ingressos propis de MEG del curs 
2015-2016 conjuntament amb les partides de cursos anteriors que han quedat desertes o en 
que no s’ha convocat concurs públic, que equival a 4.930,70 €, a repartir, a criteri del jurat, 
entre els projectes seleccionats. 

Presentació de projectes 

Caldrà enviar, abans del 16 de desembre de 2016, a l’adreça electrònica 
financament@escoltesiguies.cat la fitxa resum omplerta i una descripció del projecte que 
inclogui: 

• Descripció de l’entitat i de la contrapart si n’hi hagués. 
• Descripció detallada del projecte. 
• Pressupost del projecte. 

Resolució 

Tots els projectes que s'ajustin als criteris seran avaluats per un jurat format per persones 
membres de MEG: un membre de la Taula Executiva, un membre de l’Àmbit de Gestió, un 
membre de la Taula de Secretaris/es i Administradors/es i un membre de l'Equip de Cooperació 
de l'Àmbit Internacional. 

El jurat podrà decidir repartir la donació entre més d’un projecte o deixar deserta totalment o 
parcial la donació. 

La resolució d'aquest jurat es farà pública el 17 de gener de 2017. 

El pagament de la donació es farà en un únic pagament un cop el jurat hagi decidit el projecte o 
projectes guanyadors i s'hagi presentat a la Taula de Secretaris/es i Administradors/es i al 
Comissariat General. 

Seguiment dels projectes receptors 

El projecte o projectes que rebin la donació hauran de presentar una memòria (tècnica, 
avaluadora i econòmica) al finalitzar el projecte i adjuntar material gràfic i documental del 
projecte. En el material de difusió del projecte (web, butlletins, material de comunicació...) 
haurà de constar el suport de MEG. 

Les entitats promotores dels projectes que rebin donació hauran d’organitzar un màxim de dos 
tallers per donar a conèixer el projecte i l’entitat als membres de MEG (tant infants com adults), 
en cas que es sol·liciti. Els horaris, el format i altres detalls del taller es concretaran de mutu 
acord entre MEG i les entitats durant la durada del projecte. 


