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novessendes novessidees

Finalitat:

La Fundació Novessendes vol  invertir en les idees i capacitats de jóvens de Betxí de 14 a 30 anys per a 
crear, iniciar i liderar iniciatives sostenibles que beneficien al nostre poble. Volem incentivar i reconéixer 
la capacitat dels jóvens a generar un canvi positiu a Betxí. 

Requisits dels Participants i de les iniciatives presentades:

Jóvens de Betxí de 14 a 30 anys que hagen format un equip per a desenvolupar una idea de projecte que 
beneficie a la nostra comunitat. 
La idea de projecte ha de ser d'iniciativa pròpia, que busque resoldre un problema social i per tant es  
traduïsca en un benefici per a Betxí. Per a presentar-se al concurs no cal tindre un projecte detallat, en 
una primera fase es presentarà un resum de la idea de projecte.(ESQUEMA ADJUNT)

Criteris de Valoració:

- La idea ha de poder-se articular en un projecte realitzable
- Respondre a una necessitat social de Betxí
- Ser creat i liderat per jóvens.
- Tindre continuïtat en el temps (no un esdeveniment esporàdic)
- Que es demostre una actitud participativa i de compromís cívic, promovent accions positives  

que promoguen un desenvolupament sostenible de Betxí.
- Que fomente la capacitat organitzativa dels jóvens i l'associacionisme

Premi:

Es faran dos categories per rangs d'edat de 14 a 22 i de 22 a 30 anys. Es basarà en un “capital semilla” 
màxim de 1000 euros per projecte, per a desenvolupar inicialment la idea. El propòsit d'estos fons és 
ajudar a fer que els projectes operen fins que puguen generar els seus propis recursos. Per un altre costat 
se li oferirà als projectes guanyadors assessorament i ajuda tècnica per a formular el disseny del projecte 
a partir de la idea i planificar la seua implementació, de manera que es concrete el dur-ho a terme.

Inscripció i Entrega dels Projectes Socials:

Es presentarà la fitxa resum del projecte en Novessendes abans del 16 de novembre.

Resolució:

Novessendes es posarà en contacte amb els candidats per a compartir informació i donar-los l'oportunitat 
de defendre la seua proposta. El 17 de desembre del 2012 serà la data màxima de resolució.

amb la col · laboració de:
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novessendes novessidees ESQUEMA RESUM DE LA IDEA DE PROJECTE

Nom de l'equip:

Nom d'integrants d'equip:

TÍTOL DE LA IDEA DE PROJECTE:

Persona de contacte:                                        (Adreça, tel, email)

Necessitat social de Betxí a la que respon:

Col·lectius de Betxí que seran beneficiats:

Breu descripció de la idea:

Què necessitaries per a arrancar?

Arguments a favor de la vostra idea:


