
PUNTUACIÓ PROJECTE 
 Nº de projecte:  

 Títol: 

 País: Sector: 

 Entitat Nord: Entitat Sud: 

a) Entitat sol·licitant (12%)
   - Experiència a la zona o país (0-2)
     Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2)

     Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d'acció (2)

     Ha fet almenys una activitat de sensibilització en el darrer any (1)

     

     Transparència i correcta justificació dels projectes sense requeriments (2)

     Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons (1)

   - Experiència a la zona o país (2)
     Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2)

     Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d'acció (2)

      L'entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials 

      per gestionar un projecte de cooperació (1)

    - Relacions de col·laboració amb institucions p úbliques (3)

      Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques 

      en  el projecte (3)

                                                                           TOTAL ENTITAT LOCAL 

      Es coordina amb altres entitats socials del país (2) 

     L'entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per

     gestionar un projecte de cooperació (1)

   - Ha gestionat correctament altres recursos apor tats pel Fons (0-3)

                                                      TOTAL ENTITAT SOL·LICITANT 

a) Entitat local que executa el projecte  (11%)

   - Experiència en el sector d'acció (0-2)

     Ha realitzat 2 o més projectes on, complementàriament es tracta el 

     mateix sector d'acció (1)

   - Experiència prèvia amb l'entitat sol·licitant (1)
     Han realitzat projectes des de fa més de 2 anys (1)

    - Està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-3)

         FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ                                               Fitxa de valoració 

   - Té suficient capacitat de gestió 

   - Experiència en el sector d'acció (0-2) 

     Ha realitzat 2 o més projectes on, complementàriament es tracta el 

     mateix sector d'acció (1).

   - Consolidació de l'entitat a Eivissa i/o Formen tera (0-4)
     Ha realitzat projectes i/o activitats de sensibilització de forma conjunta        amb  

altres entitats o amb el fons en els darrers dos anys  (1)

     Té implantació social a Eivissa i/o Formentera i fa difusió dels seus 

     objectius i dels projectes de cooperació (2) 



   - Geogràfics (0-2)

     És un projecte de continuïtat en quant al país i al sector  (8)

 

     Definides característiques i nombre de beneficiaris directes i indirectes (2)

     Es descriu l'estratègia en l'elecció de la població beneficiària (2)

     Les persones beneficiàries participen en les diferents fases del projecte (3)

     

     Es contempla la utilització dels recursos de forma sostenible (2)

    Es contempla l'equitat de gènere de forma transversal (2)

     Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzat (1)

     Es fa una previsió dels riscos i es plantegen accions per superar-los (1)

     Descripció precisa dels indicadors i mecanismes de seguiment (2)

     Descripció precisa dels mecanismes d'avaluació  (3)

                                                    TOTAL FORMULACIÓ DEL PROJECTE 

     El calendari d'execució és adequat (1)

   - Pressupost del projecte (0-8)
     Pressupost complert (moneda local, euros, diferents finançadors) (2)

     Desglossament pressupostari de les diferents partides (3)

     Coherència de les partides amb els objectius i activitas proposades (3)

   - Viabilitat i sostenibilitat del projecte (0-14 )
     En projectes productius, es descriu la viabilitat econòmica (2)

     Es descriu la viabilitat tècnica (2)

     Es descriu la viabilitat política (2)

     Es descriu la sostenibilitat del projecte (2)

   - Seguiment i avaluació del projecte (0-5)

     S'han contemplat els recursos humans, materials i financers suficients

     per a la consecuació de les activitats (2) 

     Descripció dels antecedents del projecte (2)

     S'insereix en un diagnòstic previ efectuat pel govern (local, departamental o            

estatal) o per la mateixa entitat amb la participació del tota la  població, inclós el govern 

local (4)
     Explicació clara del problema o situació sobre la que es vol intervenir 

     (necessitat del projecte) (3)

     Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (3)

   - Descripció de la població beneficiària (0-9)

     Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població 

beneficiària (2)

   - Definició de l'acció i formulació tècnica (0-1 1)
     Els objectius estan clarament definits i s'adeqüen al diagnòstic i 

     planificació presentats (4)

     Es formulen correctament els resultats previstos i les activitats per 

     aconseguir-los (4)

   - Antecedents i fonamentació (0-20)

c) Adequació a les prioritats i línies estratègique s establertes 
   en la convocatòria (10%) 
   - Sectorials (0-2)

   - Línies estratègiques (0-6)

                                          TOTAL PRIORITATS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES

d) Formulació del projecte (67%)


