SUBVENCIONS PER A ENTITATS JUVENILS
2022

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?
Entitats juvenils o prestadores de serveis a la joventut
Inscrites en el Cens Insular d’entitats juvenils del Consell de Mallorca.

=> LÍNIA 1 FINS A 18.000€ (segons criteris d’avaluació)
a) Amb seu o delegació en cinc municipis o més.
b) O que en el marc de la seva tasca associativa duguin a terme projectes d’actuacions
d’àmbit insular, o supramunicipal que beneficiï com a mínim a cinc municipis.
=> LÍNIA 2 FINS A 7.500€ (segons criteris d’avaluació)
Inscrites en el Cens Insular d’Entitats juvenils del Consell de Mallorca i que NO compleixen
els requisits de la Línia 1.
No es poden presentar:
Cap entitat ni cap dels seus membres que incorri en les prohibicions de l’art.8 de l’Ordenança
general de subvencions.

Per a què es pot sol·licitar?
Per a promocionar a l’organització juvenil, i en especial, l’associacionisme
jove, com a principal eina d’apoderament col·lectiu, adaptant els recursos a
la realitat i als objectius associatius de les entitats juvenils de l’illa de Mallorca.
Es consideren subvencionables els projectes o programes que dins els seus objectius associatius
incloguin actuacions adreçades a:
a) Promoció de la solidaritat, la tolerància i el respecte mutu i prevenció de qualsevol tipus de
discriminació.
b) Accions adreçades a col·lectius juvenils en risc d’exclusió.
d) Accions dirigides a reforçar les relacions Inter generacionals.
e) Desenvolupament personal i social de la joventut.

Període subvencionable
De l’1 de setembre de 2021 fins al 31 d’agost de 2022.

Documentació que cal presentar:
-

ANNEX 1: Sol·licitud.

-

ANNEX 2: Declaració responsable de l’entitat.

-

ANNEX 3: Pressupost i descripció detallada del Programa o Projecte.

-

ANNEX 4: Sol·licitud de transferència bancaria.

-

Documentació acreditativa dels aspectes a puntuar dels criteris d’avaluació.

-

En cas d’entitat matriu o federativa: llistat de les entitats que inclou o representa.

Quan es pot sol·licitar?
Del 18 de febrer al 18 de març
De 2022

Quantes sol·licituds puc
presentar?
1 Sol·licitud

On puc trobar les bases i els annexos?
A la seu electrònica del Consell de Mallorca

https://seu.conselldemallorca.net/la-seu

On puc resoldre els meus dubtes?
joventut@conselldemallorca.net
tel. 971 173 612

On es presenten les sol·licituds?
A través del Registre Electrònic del Consell de Mallorca, adreçat a la DI de Participació i Joventut:

https://cim.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12082

Espais de recursos útils:
https//web.conselldemallorca.cat/joventut

