Pràctiques sostenibles
març 2017

núm.

45

SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS
AMBIENTALS
Quan realitzem un projecte amb la nostra associació, acostumem a plantejarnos objectius concrets dins l’àmbit on es defineix la nostra entitat. Ara bé, ens
hem plantejat mai donar un valor afegit als nostres projectes de tal manera que
esdevinguin activitats amb finalitats ambientals?
Moltes associacions ja enfoquen les seves activitats a protegir i defensar el medi
ambient, però qualsevol associació pot contribuir a millorar el medi. Per això,
apostar per projectes amb una forta implicació ambiental és una opció:

Ja que són projectes que, a part d’aportar un
intel·ligent: valor ambiental afegit, suposaran una bona
imatge per a la nostra associació.
enriquidora:

Ja que en esforçar-nos per a fer els nostres
projectes més sostenibles, fem que incrementi
el seu valor global.

educativa:

Ja que si ens acostumem a potenciar la vessant
ambiental dels nostres projectes, podrem
marcar unes pautes per als pròxims projectes
que vindran.

Col.laborar en projectes amb finalitats
ambientals o aplicar la mirada de
transformadora: l’ecologisme i la sostenibilitat a la nostra
entitat ajudarà a generar consciència al
nostre entorn i pot generar noves accions
transformadores.

Sabíeu que...
... la diputació de Barcelona presenta anualment subvencions per a projectes
ambientals?
http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/convocatoria-desubvencions-a-entitats-per-a-activitats-mediambientals
fitxa elaborada pel Servei d’Informació de Recursos per a la Sostenibilitat
craj@crajbcn.cat
crajbcn.cat
93 265 52 17
crajbcn

ens trobareu a:
Espai Jove La Fontana
C/ Gran de Gràcia 190-192
08012 Barcelona
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Què podeu fer?
Estar al dia de les convocatòries de subvencions en matèria de medi ambient per
tal de presentar-hi aquells projectes i activitats que treballin temàtiques ambientals.
Animar-vos a participar als concursos adreçats tant a entitats com a persones
individuals que facin referència a temàtiques ambientals.
Ampliar els objectius dels vostres projectes per tal d’enfocar-los cap a una
perspectiva transformadora i educativa en termes de sostenibilitat.
Col.laborar en algun dels projectes ja existents de les entitats que treballen per a
preservar el medi ambient.
Difondre les oportunitats de finançament en matèria de medi ambient entre la resta
d’entitats del vostre sector associatiu.
Participar al Programa d’Avaluació d’Impacte Ambiental del Departament de Medi
Ambient o del Departament d’Interior, tot realitzant una AIA* per a les activitats de
la vostra entitat.

Adreces útils
Cerca la paraula ‘Ajuts’ en el cercador d’articles de Barcelona+Sostenible:
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/entitats-i-empreses/cerca-articles
Diputació de Barcelona convoca: Premis de prevenció d’incendis forestals.
https://www.diba.cat/web/incendis/premis
La Fundació Biodiversitat convoca: Programa Empleaverde per a la realització
d’activitats per a la millora del mercat laboral i el medi ambient.
www.fundacion-biodiversidad.es/inicio/emplea-verde/formularios
Agenda Llatinoamericana convoca: Premi a la difusió del decreixement
http://www.llatinoamericana.org/
Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i
de ciutat per a l’any 2017, programa d’Ecologia, urbanisme i mobilitat.
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_general_ciutatdistrictes_2017.pdf
Premi Fondena 2017
http://boe.es/boe/dias/2017/02/13/pdfs/BOE-B-2017-8939.pdf
X Premis Fundació BBVA Fronteras del Conocimiento
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/microsites/premios/fronteras/bases/index.jsp
XII Premis Fundació BBVA a la conservació de la biodiversitat
http://www.fbbva.es/TLFU/dat/Bases_Biocon_XII_edicion.pdf
Ajuts d’Andrena per a projectes de conservació de la biodiversitat 2017
http://www.andrena.cat/wp-content/uploads/2017/02/BasesReguladoresAndrena-.pdf
més fitxes disponibles a http://www.crajbcn.cat/practiques-sostenibles

