CONVOCATÒRIA DELS AJUTS A COOPERACIÓ DEL COFGI 2020
CRITERIS PER LA SEVA CONCESSIÓ.
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona. Comissió Cooperació
La comissió de cooperació del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona gestiona el 0.1% del
pressupost que la Junta va aprovar concedir, de manera anual, a projectes de cooperació. Per tal
de poder fer una selecció equitativa i transparent dels projectes s’han definit una sèrie de
requisits, tant de l’entitat sol·licitant com del projecte, que permetin avaluar tots els projectes
presentats. També s’han definit els compromisos que l’entitat receptora de l’ajut haurà d’assumir.

Requisits de l’ENTITAT que sol·licita l’ajut de cooperació del COFGI:
• Ha de ser una entitat sense ànim de lucre i així ha d’estar recollit en els seus estatuts.
• L’entitat ha de tenir personalitat jurídica i estar degudament inscrita al registre públic
corresponent.
• L’entitat ha de disposar d’una estructura suficient per a garantir que es pugui dur a terme
el projecte presentat.
• En cas que l’entitat hagi rebut finançament en convocatòries anteriors, cal que hagi
acomplert amb les obligacions d’informació i justificació de les despeses dels projectes
acceptats.
• L’entitat ha d’especificar si el projecte i/o programa presentat ha rebut altres ajuts
econòmics.
• L’ entitat ha de tenir credibilitat, fiabilitat i transparència reconeguda.

Requisits dels PROJECTES:
Que siguin preferentment, de l’àmbit sanitari.
Que el projecte compti amb una contrapart local no governamental.
Que s’adeqüin a les necessitats de la població beneficiària i que siguin compatibles amb els
programes i polítiques de desenvolupament del país destinatari.
Que la població beneficiària participi activament en la creació i/o execució del projecte,
assegurant la sostenibilitat del mateix.
Que el projecte respecti i integri les normatives de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), especialment en el cas de donacions de medicaments.
Que el projecte sigui detallat, especificant situació geogràfica, cronograma i desglossament
del pressupost.
Es donarà preferència als projectes que es realitzin en països en via de desenvolupament.
Es valorarà que el projecte sigui de codesenvolupament.
Es valorarà que un o més col·legiats del col·legi de farmacèutics de Girona doni suport al
projecte.
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Dotació econòmica 2020
La dotació econòmica de 2020 a adjudicar en projectes de cooperació és l’equivalent al 0,1% del
pressupost del COFGI d'enguany, que correspon a 1.582,06 €

Documentació que cal presentar amb suport informàtic
1. Document complet del Projecte. Amb la descripció dels objectius, metodologia de
treball, població beneficiària cronograma i pressupost desglossat i descripció de la
contrapart local. En cas d'haver presentat el projecte de manera simultània a diversos
finançadors, cal citar-los així com si el projecte ja ha estat parcialment finançat per altres
entitats.
2. Qüestionari on-line degudament complimentat.
3. Tota la documentació s’ha de fer arribar al Col·legi de Farmacèutics de Girona en suport
informàtic abans del 30 de NOVEMBRE.

Compromisos de l’entitat en cas dels projectes seleccionats
L’entitat ha de donar conformitat de la donació rebuda.
Una vegada executat el projecte l’entitat haurà de presentar al Col·legi de farmacèutics,
abans del 31 d'octubre de 2021:
- Un informe del projecte executat, amb valoració dels objectius obtinguts.
- Els justificants de les despeses dels projecte.
En el cas que el projecte aprovat finalment no es pogués realitzar o hi hagués una
modificació substancial del projecte, el finançament s’hauria de ratificar per la comissió
de cooperació.

Procés de selecció del projecte
La comissió de cooperació del COFGI valorarà el projecte segons els criteris mencionats. L'import
dels ajuts es pot distribuir en més d'un projecte.
Abans de final d'any es resoldrà la convocatòria i s'informarà a tots els sol·licitants a través de les
persones de contacte.

Comissió Cooperació COFGirona

COL·LEGI DE FARMACÈUTICS DE GIRONA

2020

