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Data: 10 de novembre de 2021

NOTA DE PREMSA

Convocatòria de subvencions per a projectes de
Cooperació Internacional
L’Ajuntament ha obert la convocatòria de subvencions per a projectes de
cooperació internacional promoguts per entitats sense ànim de lucre. S’hi
destinaran 13.000 €. El termini de presentació de sol·licituds romandrà
obert fins al 23 de novembre.
Des d’ara i fins al 23 de novembre es poden presentar sol·licituds per optar a
les subvencions que l’Ajuntament destina a projectes de cooperació
internacional. La convocatòria forma part del Pla de Cooperació al
Desenvolupament 2018 - 2022. El Consistori hi aportarà un total de 13.000
euros.
Poden presentar la sol·licitud entitats i associacions sense ànim de lucre de la
província de Barcelona que tinguin entre els seus objectius la realització
d'activitats de cooperació per al desenvolupament humà sostenible, el foment
de la solidaritat en l'àmbit internacional i la lluita contra les desigualtats.
Si es tracta d’entitats locals, hauran d’estar degudament inscrites al Registre
Municipal d’Entitats de Montornès del Vallès. Si són entitats de fora de
Montornès, hauran d’acreditar la realització d’activitats de sensibilització
ciutadana en matèria de cooperació al municipi durant els darrers 5 anys.
Coherència amb els objectius de l'agenda mundial 2030
Els projectes a subvencionar han de respondre a les necessitats de la població
beneficiària i han de ser coherents amb els objectius de desenvolupament del
país destinatari en el marc de l’agenda mundial 2030.
Les propostes han de ser coherents amb la identitat històrica i cultural de la
població, així com les condicions d’equitat i respecte a la mateixa. També han
de servir per generar i impulsar la seva autogestió, autonomia i autosuficiència i
han d’anar acompanyades d’activitats de sensibilització a Montornès.
Les entitats beneficiàries tindran temps d'executar el projecte subvencionat fins
al 30 de setembre del 2022.

