CRITERIS DE VALORACIÓ - PROJECTEM EN COMÚ II EDICIÓ
Aspectes relacionats amb l'organització sol.licitant
SUBCRITERIS
Estrategics

40
20

L'organització disposa d'una base social representativa .

5

Identifica i descriu clarament a la població beneficiària,
disgregada per sexe. Defineix criteris de selecció (en cas de
població concreta).

5

Realitza regularment activitats amb altres entitats en el
mateix àmbit o complementari.*

5

Participa en diferents xarxes o plataformes regularment.*

5

Operatius

15
En l'organització i presa de decisions participen població
beneficiària i / o persones voluntàries.

6

Analitza els factors de l'entorn social, cultural,
mediambiental, polític i econòmic relacionats directament amb
la línia d'acció seleccionada.

5

L'acció proposada és d'acord a l'estructura de l'organització i
4
els objectius proposats.
Històrics

5

Experiència prèvia en intervencions executades prèviament,
similars al projecte.*
Aspectes relacionats amb el projecte presentat

5
60

Qualitat tècnica
Hi ha una clara coherència entre els objectius proposats, els
resultats, activitats i les fases d'execució del projecte.

30
5

El projecte, en el seu conjunt, s'ajusta als punts sol·licitats
5
en el formulari.
Les activitats proposades són necessàries i coherents per a
5
cada resultat.
Les activitats a realitzar són coherents amb el cronograma
5
proposat.
El pressupost està prou detallat per poder valorar que s'adequa
a les necessitats de cada activitat, que és coherent amb els
5
objectius i que està ajustat a les activitats previstes.
El conjunt del projecte manifesta que els resultats són
sostenibles a mitjà o llarg termini.
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5

Potencial de transformació
Mecanismes de participació. Impulsa canvis positius i
transformadors.

20
5

El projecte té un enfocament transversal sobre educació en
valors, perspectiva de gènere i sostenibilitat mediambiental.

5

Presenta elements i / o eines innovadores o de transformació,
que suponen l'obertura de noves alternatives a les dinàmiques
tradicionals de treball en el sector.

5

Mecanismes de seguiment i avaluació adequats a la dimensió del
projecte i que atenga els criteris bàsics d'eficàcia,
eficiència, pertinència, impacte i sostenibilitat, tenint en
compte també, l'ús de mètodes participatius.

5

Potencialitat inclusiva

10

En les activitats del projecte es prenen mesures perquè
l'accessibilitat, participació i inclusió de població
vulnerable o en risc d'exclusió siga plena.

5

El projecte contempla actuacions específiques que milloren la
situació dels Drets Humans.

5

PUNTUACIÓ TOTAL: 100

*

Les organitzacions emergents (De 0 a 1 any de desenvolupament i
activitat) se'ls atorgarà el màxim de punts en aquells apartats
que es valora la trajectòria de l'organització. Estan marcats
amb *
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