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CONCEPTES SUBVENCIONABLES

PROJECTES D’ALFABETITZACIÓ, DINAMITZACIÓ I DIFUSIÓ DIGITAL I DE LES
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

Requisits mínims que han de reunir:

a) Tractar-se d’una iniciativa local d’alfabetització digital, dinamització i difusió de les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

b) La llengua que cal fer servir tant en les exposicions orals com en el material didàctic ha de
ser el català.

c) Fomentar l’ús del programari lliure i en català.

Criteris d’atorgament subvenció

-Valoració del projecte presentat ……………………………….......................….fins a 10 punts.
(Es valorarà la justificació pedagògica del projecte, l’impacte previst sobre el públic destinatari
així com la projecció i interès general per al conjunt de la població de Sant Feliu de Llobregat).

- Quantitat de destinataris distints als quals va dirigida l’actuació.…………………fins a 6 punts.
(Descriure la tipologia d’usuaris, la seva vinculació amb l’entitat i la quantitat aproximada
d’usuaris distints)

- Temps d’implantació de l’entitat i el projecte en el territori …...................……..fins a 2 punts.
 (Indicar el període en anys).

- Anys d’experiència desenvolupant projectes similars. ……………......…………fins a 2 punts.
 (Breu descripció dels projectes i la capacitat de finançament del projecte per altres         vies).

IMPORT DE LES SUBVENCIONS

L’import de la subvenció de cada sol·licitant depèn de la puntuació resultant de l’aplicació dels
criteris i del barem, en funció de la consignació pressupostària.

Aquest import es determina fent les dues operacions següents:

1. Es calcula el preu del punt dividint la consignació pressupostària pel total de punts
obtinguts per totes les sol·licituds que compleixin els requisits. Tanmateix, el tècnic que
elabora la proposta pot argumentar la fixació d’un preu del punt inferior al resultat de
l’operació que s’acaba de descriure, després de valorar el conjunt de les sol·licituds.

2. Es multiplica el preu del punt pel nombre de punts obtinguts per cada sol·licitud.


