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CRITERIS VALORACIÓ  

 

Aspectes Relacionats amb l'Entitat sol·licitant 40 

SUBCRITERIS: 

Estratègics  12 

 Tenir uns fonaments conceptuals i ideològics concordes amb 

aquesta convocatòria i amb València en Comú. 

6 

 Reforçar el protagonisme de la ciutadania i la cohesió 

social desenvolupant la seua consciència crítica així com 

la seua capacitat de mobilització davant la injustícia. 

 

6 

Estructurals  12 

 Posseir presència social. 6 

 Coherència entre l'experiència, la infraestructura i els 

mitjans dels quals disposa l'organització per a aconseguir 

l'objectiu/s del projecte proposat així com per a dur a 

terme les activitats mitjançant les quals es pretén 

aconseguir l'objectiu. 

 

6 

Operatives  6 

 Actuar amb mecanismes transparents i participatius de 

gestió, elecció dels seus responsables i presa de 

decisions. 

6 

Històrics  10 

 Provar una trajectòria suficient en el desenvolupament 

d'activitats culturals, d'acció social, defensa de 

col·lectius vulnerables, conscienciació social o medi 

ambient. 

5 

 Comptar amb un rellevant nombre d'activitats ja realitzades 

que hagen tingut un impacte transformador en els seus grups 

meta. 

5 
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Aspectes Relacionats amb el projecte presentat 
 

60 

SUBCRITERIS: 

Qualitat tècnica 30 

 L'actuació resulta pertinent pel valor afegit que aporta en 

la resposta a les necessitats detectades. 

10 

 L'actuació està clarament emmarcada en les directrius 

estratègiques de l'entitat peticionària i resulta coherent 

amb la seua trajectòria operativa. 

10 

 La implementació de sistemes d'avaluació que siguen 

adequats a la dimensió del projecte i que atenguen als 

criteris bàsics d'eficàcia, eficiència, pertinència i 

especialment impacte i/o viabilitat, tenint-se en compte 

també l'ús de mètodes participatius. 

10 

Potencialitat de Transformació 20 

 L'actuació contempla el desenvolupament d'iniciatives que 

contribuïsquen significativament a la millora de les 

condicions de vida de les persones destinatàries i el seu 

entorn; contribuint a la seua participació individual i 

col·lectiva, a consolidar el seu sentit d'identitat i la 

seua autoestima. 

10 

 L'actuació conté elements nous i creatius que suposen 

l'obertura de noves alternatives a les dinàmiques 

tradicionals de treball en el sector. 

10 

Potencialitat Inclusiva 10 

 L'actuació posa en valor els recursos, capacitats i 

potencialitats de les persones destinatàries; i es realitza 

dins d'un procés en el quin es respecta íntegrament la seua 

cultura, ètnia, sexe, religió, gènere, orientació o 

identitat sexual, etc. 

10 

 


