CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL FONS MALLORQUÍ DE COOPERACIÓ
PER AL
FINANÇAMENT DE PROJECTES D’EDUCACIÓ PER EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I
LA CIUTADANIA GLOBAL
Microprojectes d’Igualtat de gènere, Consum responsable, Moviments migratoris i
interculturalitat i Acció climàtica. 2022
1. Introducció i objecte de la convocatòria
El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació obre una convocatòria, per a la
presentació PROJECTES D’EDUCACIÓ PER EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA
CIUTADANIA GLOBAL, amb càrrec a la partida pressupostària “Convocatòria 2022
per a projectes de sensibilització” corresponent al pressupost de 2022.
El Fons Mallorquí entén com a projectes de D’EDUCACIÓ PER EL DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE I LA CIUTADANIA GLOBAL aquells que tenen com a objectiu promoure
una conscienciació ciutadana crítica a l’àmbit de la cooperació per al
desenvolupament i la solidaritat internacional, que pugui contribuir, en darrer terme,
a la transformació social.
La convocatòria vol fomentar aquelles iniciatives i projectes de reflexió, diàleg,
debat, intercanvi d’idees que permetin detectar noves tendències amb formats i
metodologies innovadores capaces de generar transformació social.
Aquestes bases reconeixen l’Educació per el Desenvolupament Sostenible com a
element integral de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 4: Educació de
qualitat, i com a eina decisiva que possibilita l’acompliment dels demés ODS. Per
això, s’han redactat en coherència als àmbits d’acció prioritzats per la Estratègia
d’Educació per al Desenvolupament Sostenible 2030 de la UNESCO (EDS 2030).
L’EDUCACIÓ PER EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA CIUTADANIA GLOBAL són el
nucli de la fita 4.7 de l'ODS 4, que té com a objectiu garantir que tots els aprenents
adquireixin els coneixements i habilitats necessaris per promoure el
desenvolupament sostenible, inclosos, entre d'altres, estils de vida sostenibles, la
igualtat entre les persones, la promoció d'una cultura de pau i la no-violència, la
ciutadania global i l'apreciació de la diversitat cultural i de la contribució de les
cultures al desenvolupament sostenible.
Per tant, des del Fons Mallorquí de Cooperació, entenem l’EDUCACIÓ PER EL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA CIUTADANIA GLOBAL com aquell procés
socioeducatiu que promou una ciutadania crítica, responsable, compromesa i
activa, personalment i col·lectiva, amb la transformació de la realitat global i local
per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb
el medi ambient, en el qual totes les persones es puguin desenvolupar lliure i
satisfactòriament.

2. Requisits i temàtiques dels projectes
Es podran presentar sol·licituds per al finançament d’iniciatives que formin, informin,
sensibilitzin i facin incidència en la ciutadania sobre temes relacionats amb els
projectes de cooperació del Fons i les línies estratègiques del Fons Mallorquí.
Més concretament, la convocatòria està oberta a microprojectes sobre: Igualtat de
Gènere (ODS 5), Moviments Migratoris i interculturalitat (ODS 10), Consum
Responsable (ODS 12) i Acció Climàtica (ODS 13).
L’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible han de ser
transversals a tots els projectes. En el marc de l’estratègia EDS 2030, els projectes han
de prestar atenció a les causes estructurals profundes de desenvolupament no
sostenible.
Els projectes també han de tenir presents els següents principis:
o
o
o
o
o
o
o
o

Fomentar una mirada crítica de la realitat global i amb relació als
col·lectius més vulnerables.
Promoure la implicació de la ciutadania en la generació de propostes
per disminuir les desigualtats i injustícies socials.
Tenir en compte les diferents realitats que conviuen en el nostre món i
sobre les causes i els desequilibris entre territoris.
La cultura de pau, la prevenció i solució pacífica de conflictes.
La defensa dels drets humans, dels drets econòmics, socials i culturals,
així com dels drets col·lectius dels pobles.
Treballar el vincle local-global.
Renovar continus i innovar els formats.
Compartir una visió transformadora davant de dinàmiques globals.

Per tal de donar resposta a la realitat actual d’aïllament i/o distància social, les
propostes s’han de poder adaptar a formats no presencials i/o d’acord amb la
normativa de distància física, si les condicions ho requereixen.
També cal tenir en compte que les activitats del projecte s’han de poder dirigir
a diversos sectors de població, ja que han de poder ser indistintament sol·licitades
per centres educatius, biblioteques o ajuntaments i poder-se realitzar a qualsevol
espai que aquests proposin.
L’àmbit territorial de les actuacions previstes als projectes que es presentin a la
convocatòria és l’illa de Mallorca. Puntuaran especialment aquells projectes que
fomentin les aliances entre els múltiples actors interessats i creïn xarxa entre:
-

Governs locals: a través de la integració de de l’EDS en les polítiques locals i
el reforç de l’enfocament institucional integral en matèria d’EDS.
Comunitat educativa: oferint oportunitats a la comunitat educativa d’enfortir
les seves capacitats com a facilitadors de l’aprenentatge que condueix a la
transformació.
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-

Joves: centrant l’àmbit d’acció en els joves com a agents fonamentals del
canvi per abordar els desafiaments vinculats a la sostenibilitats.

Les accions objecte de la convocatòria poden ser:
-

Tallers: dirigits a la població infantil i juvenil i/o al públic adult,
Exposicions didàctiques
Materials audiovisuals: documentals, càpsules informatives, podcasts,
videofòrum, etc...
Activitats de dinamització municipal i ciutadania oberta: taules
d’expertesa, debats, formació per a càrrecs tècnics i electes, joves.
Productes o plataformes digitals com per exemple llocs web.
Activitats de difusió sobre estudis o investigació sobre el vincle entre ODS i
ECG

Totes les activitats han de donar a conèixer les realitats dels països del Sud,
prioritàriament on el Fons Mallorquí hi té projectes actius: Bolívia, Burkina Faso,
Etiòpia, el Líban , Mali, Marroc, Senegal, Nicaragua, Níger, Palestina, el Perú, la
RASD i Tunísia.

3. Execució i justificació dels projectes
✓ La durada màxima de les activitats finançades pel Fons Mallorquí en aquesta
convocatòria és d’un any a comptar a partir de la data de lliurament del
primer pagament. En casos excepcionals i oportunament justificats, el Fons
Mallorquí podrà autoritzar una pròrroga d’aquest termini, sense que
d’aquesta modificació puguin derivar nous compromisos econòmics per part
del Fons Mallorquí.
✓ L’entitat finançada ha de notificar l’inici del projecte en un període màxim
de sis mesos des de la recepció del primer pagament.
✓ L’entitat finançada haurà d’estar disposada a fer el programa o activitat
sempre que el Fons li sol·liciti, durant el període acordat i en diferents
municipis de Mallorca, prèvia coordinació i informació al Fons Mallorquí.
✓ En els casos en què es financi l’elaboració de materials l’entitat finançada
haurà de fer arribar al Fons una prova de maquetació per tal de valorar-ne
el contingut, format i imatges. Finalitzat el projecte, els materials passaran a
formar part del catàleg de recursos del Fons Mallorquí.
✓ Es tendrà en compte que els materials utilitzats siguin respectuosos amb el
medi ambient i que la realització de les activitats no suposi cap impacte
negatiu sobre aquest.
✓ L’entitat finançada es compromet a realitzar els documents, publicacions,
cartells i altres elements del programa, projecte o activitat almenys en
llengua catalana, i incorporar-hi de forma visible el logotip del Fons Mallorquí.
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✓ L’entitat finançada es compromet a donar adequada publicitat que les
activitats, publicacions, etc. incloses al projecte són finançades pel Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.
✓ L’entitat finançada ha de responsabilitzar-se de l’ús correcte del
finançament que s'atorgui, ajustant-se al pressupost aprovat en el projecte,
el qual en cap cas no es podrà desviar a una altra finalitat.
✓ L’entitat finançada s’ha de fer responsable de l'execució del projecte o
activitat finançada i de garantir-ne la tasca de seguiment i control, així com
de presentar els informes i justificacions dins dels terminis establerts a les bases.
✓ L’entitat finançada ha de sol·licitar per escrit i de forma raonada
l’autorització per introduir qualsevol tipus de modificació que afecti els
objectius, activitats, cronograma i/o pressupost del projecte aprovat.
✓ L’entitat finançada lliurarà una memòria parcial narrativa, gràfica i
econòmica als sis mesos d’haver-se iniciat el projecte.
✓ L’entitat finançada lliurarà una memòria final narrativa, gràfica i econòmica
en el termini d’un mes, des de la finalització i total realització del projecte,
segons el model adjunt. (Annex 1)
✓ L’entitat finançada es compromet a notificar qualsevol impediment o canvi
que retardi l’execució i/o justificació del projecte i/o activitat, i a sol·licitar per
escrit i de forma raonada la pròrroga pertinent.
4. Dotació i terminis de la convocatòria
L’import d’aquesta convocatòria és de 20.000 euros, a repartir entre la totalitat de
projectes que es presentin.
El termini de presentació de sol·licituds estarà habilitat des de la publicació
d’aquestes bases, 18 de gener de 2022, fins al 8 de febrer de 2022.
Els projectes presentats en aquesta convocatòria podran sol·licitar fins a un màxim
de 5.000 euros. Tan sols s’aprovarà un projecte per a cada temàtica especificada
anteriorment, segons baremació.
Només es podran finançar o cofinançar programes, projectes o activitats no iniciats.
Els sol·licitants hauran d’indicar en el moment de presentació del programa,
projecte o activitat, si aquest s’ha presentat a altres entitats o institucions per al seu
finançament.
Els projectes podran incloure una quantitat per a despeses de gestió, que no podrà
ser superior al 10% de les despeses directes. Les despeses directes susceptibles de
finançament són: materials fungibles, personal i funcionalment (quilometratges,
dietes...). S’entén per gestió les despeses indirectes que tenen a veure amb el
manteniment i/o funcionament de l’entitat (lloguer de la seu o oficina; neteja,
serveis d’aigua, llum, telèfon i Internet; material o manteniment de l’oficina).
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5. Presentació de sol·licituds i documentació
1. Les sol·licituds i els projectes s’han de presentar en document original al
registre físic del Fons Mallorquí, al carrer General Riera 113 de Palma o
trametre per correu certificat , sempre que el document dugui el segell amb
la data d’entrada a l’Oficina de Correus i coincideixi amb el termini de la
convocatòria: 8 de febrer de 2022. A més, es lliurarà una còpia per correu
electrònic a: sensibilitzacio@fonsmallorqui.org.
2. Documentació a presentar:
-

Carta de sol·licitud de finançament (Annex 2).
Document de formulació del projecte, segons formulari adjunt (Annex 3).
Documentació acreditativa de l’entitat sol·licitant:
a) Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant assegurant que actua en
nom i representació de l’entitat.
b) Fotocòpia dels estatuts segellats de l’entitat.
c) Fotocòpia o certificat de la inscripció de l’entitat en el registre
d’associacions i/o ONG corresponent.
d) Fotocòpia de targeta d’identificació fiscal de l’entitat.
e) Organigrama, nombre de socis, col·laboradors, donants, relació de
personal contractat i tipus de relacions laborals de l’ONG o entitat.
f) Darrera memòria aprovada de les activitats de l’entitat.
g) Certificació administrativa original tal com l’entitat està al corrent de
les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
h) En el supòsit de projectes presentats per agrupacions d’entitats,
fotocòpia de l’acord segons s’estableixen a aquestes bases.
i) Autorització segons model normalitzat pel compliment dels
requeriments de la llei de protecció de dades (Annex 4)
j) CV i documentació acreditativa de la formació i titulació de la
persona o persones que s’encarregaran de l’execució del projecte
k) Document de Llei de protecció de dades.

3. La presentació de la sol·licitud de finançament suposa l’acceptació de les
presents bases sense excepció.
6. Requisits de les entitats sol·licitants
Poden presentar sol·licituds a la present convocatòria les associacions, ONG i
entitats que compleixin els següents requisits:
-

Estar legalment constituïda.
Estar inscrita en el corresponent registre d’associacions de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, així com als registres fiscals pertinents.
Ser una entitat sense ànim de lucre.
Incloure als seus estatuts la possibilitat de treballar en projectes
d’Educació per al Desenvolupament Sostenible i la Ciutadania Global
sobre cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i/o
educació per a la ciutadania global com un dels objectius de l’entitat.
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-

Queden excloses de participar en la convocatòria els partits polítics i
empreses privades amb ànim de lucre.
Cada entitat podrà presentar un sol projecte, excepte que en presenti
fins a un màxim d’un altre en concertació amb altres entitats. En cap cas
no s’aprovaran iniciatives que tinguin com a objectiu general o
específic la divulgació de l’entitat que les presenti ni de les seves
activitats.

7. Criteris de valoració
1. Entitat sol·licitant (20%):
• Experiència al camp de la sensibilització i/o educació per la ciutadania
global (6).
• Experiència en la proposta concreta del projecte (6).
• Implantació social a Mallorca i treball en xarxa amb altres entitats (4).
• Experiència prèvia amb el Fons Mallorquí (4).
2. Formulació del projecte (80%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El projecte incideix en les línies d’actuació prioritàries del Fons Mallorquí :
Igualtat de Gènere, Consum Responsable, Acció Climàtica, Aigua i
Moviments migratoris i interculturalitat. (8)
El projecte mostra una clara alineació amb l’Agenda 2030 i els ODS. En
especial amb l’ODS 4 i la fita 4.7. (8)
El projecte fomenta la participació social i comunitària, especialment dels
grups d’interès abans esmentats (governs locals, comunitat educativa i joves)
(6)
El projecte té una mirada global –local sobre les causes i conseqüències de
les desigualtats mundials (4)
El projecte cerca general un canvi en la realitat dels municipis/centres
educatius on es treballi (4)
El projecte identifica clarament la situació sobre la qual es vol treballar (4).
El projecte defineix clarament la població destinatària (4)
El projecte defineix amb claredat els objectius generals i específics, les
activitats i els resultats a assolir (4)
El projecte adequa els objectius generals i específics a la situació sobre la
qual es vol treballar (4)
El projecte presenta un pla d’activitats detallat que contempla tots els
recursos que implica la seva execució (4)
El projecte presenta un calendari d’execució adequat (4)
Creativitat i innovació en la metodologia, enfocament i execució del
projecte. (6)
El projecte presenta un pressupost complet, clar i correctament elaborat (4)
El projecte defineix adequadament els mecanismes de seguiment i
avaluació (6).
El projecte prioritza el treball en xarxa (6)
El projecte implica nous actors i dinamitza la societat civil local (4).

La puntuació mínima per optar al finançament del Fons Mallorquí és de 60 punts.
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8. Resolució i pagament
L’òrgan que valora i aprova o denega el finançament dels projectes d’aquesta
convocatòria és la Comissió Executiva, previ informe de l’equip tècnic.
La resolució de la convocatòria per part de la Comissió Executiva serà notificada a
l’ONG o entitat que hagi presentat el projecte, en un termini de dos mesos des del
fi d’aquesta convocatòria. L’entitat tendrà un termini de 15 dies naturals per fer les
al·legacions pertinents.
L’entitat sol·licitant ha de lliurar al Fons Mallorquí una carta d’acceptació de
l’aportació aprovada en un termini màxim de quinze dies després de la recepció
de la notificació d’aprovació (Annex 5) per la qual es compromet a complir les
obligacions establertes en aquestes bases, acompanyada d’una certificació de
l’entitat bancària on s’ha d’ingressar el finançament aprovat, en què es faci constar
el número i titular del compte.
Els documents de formulació de projectes que no hagin estat aprovats queden a
disposició de les entitats sol·licitants a les oficines del Fons Mallorquí perquè puguin
ser retirats en un termini màxim de dos mesos des de la notificació de no concessió.
Passat aquest termini es procedirà a la seva destrucció.
El pagament del finançament aprovat per la Comissió Executiva del Fons Mallorquí
es realitzarà en dues vegades, corresponent cadascuna al 50% del total del
projecte. Una a l’inici del projecte i l’altra havent lliurat la memòria parcial, als sis
mesos d’haver-se iniciat el projecte.
9. Revocació
1. Pertoca la revocació de l’aportació econòmica quan, posteriorment a la
resolució de concessió vàlida i ajustada a dret, l’entitat finançada
incompleixi totalment o parcial les obligacions o compromisos contrets als
quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de l’aportació.
2. A conseqüència de la revocació de l’aportació econòmica, queda sense
efecte, totalment o parcial, l’acte de concessió i pertoca el reintegrament
de les quantitats percebudes indegudament.
10. Reintegrament
1. Pertoca a la Comissió Executiva acordar i reclamar el reintegrament, total o
parcial, de les quantitats rebudes i l’exigència de l’interès de demora des del
moment del pagament de l’aportació econòmica fins a la data de l’acord
de la Comissió Executiva per la qual s’acordi el reintegrament:
a. Quan l’entitat finançada no presenti les memòries i justificacions
corresponents i dins el termini que indiquen les bases.
b. Quan el projecte finançat no s’hagi iniciat durant els sis mesos següent
a la recepció dels diners.
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c. Per incompliment de les condicions establertes que alteri
substancialment les finalitats per la qual l’aportació del Fons Mallorquí
va ser concedida.
d. Per no aplicació, en tot o en part, de les quantitats rebudes a les
finalitats per a les quals el finançament va ser concedit.
e. Per resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de
controls per part del Fons Mallorquí que suposin la impossibilitat de
verificar la utilització de l’aportació percebuda.
f. Per l’obtenció de finançament falsejant les condicions requerides per
a la seva concessió o amagant les que l’hagin impedit o limitat.
g. Per falsejar dades o documentació per a la justificació del projecte
finançat pel Fons Mallorquí.
2. La Comissió Executiva determinarà el reintegrament parcial de l’aportació,
segons sigui el nivell de compliment de l’activitat que fonamenta la
concessió de l’aportació, en tot cas, pel principi de proporcionalitat, sempre
que la finalitat de la subvenció, atesa la seva naturalesa, sigui susceptible de
satisfacció parcial.
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