Bases reguladoras das axudas destinadas a FOMENTAR O
ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES.( SI437A).
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180108/AnuncioG0244-131217-0001_gl.pdf
•

BENEFICIARIOS:

As ASOCIACIÓNS DE MULLERES E FEDERACIÓNS CONSTITUÍDAS POR ESTAS, sen ánimo de
lucro, que cumpran os requisitos, condicións e obrigas previstas nesta convocatoria e na
normativa xeral de subvencións, en particular as seguintes:
a) Ter domicilio social en Galicia.
b) Estar legalmente constituídas ao abeiro da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo.
c) Estar inscritas na área de igualdade do RUEPSS.
d) Os fins e obxectivos das asociacións e das federacións solicitantes deberán contribuír a
promover a igualdade entre homes e mulleres e a potenciar a participación e a presenza das
mulleres na vida política, económica, cultural e social.
e) As mulleres socias deben representar, polo menos, o 90 % da totalidade das persoas
asociadas, tanto no caso das asociacións como das federacións.
f) Non atoparse en ningunha das circunstancias e prohibicións establecidas nos números 2 e 3
do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia
•

ACCIONS SUBVENCIONABLES:

LIÑA1: CONSOLIDACIÓN DO MOVEMENTO ASOCIATIVO
Subvencionanse os gastos correntes derivados do mantemento e funcionamento ordinario da
entidade solicitante, xerados no período comprendido entre o 1

de outubro de 2017

e o 30 de setembro de 2018, ambos os dous incluídos.
LIÑA2: PROMOCIÓN DE ACTUACIÓNS E ACTIVIDADES SINGULARIZADAS EN MATERIA DE
IGUALDADE.
a) Actuacións de sensibilización e concienciación social en materia de igualdade: actividades de
divulgación, sensibilización e visibilización do papel das mulleres (estudos, campañas, obras de
teatro, exposicións e outras actividades análogas) dirixidas a promover o cambio de valores e a
corresponsabilidade, na sociedade en xeral e no ámbito educativo, coa finalidade de potenciar
a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, así como para previr e erradicar a
violencia de xénero.
b) Actuacións para o empoderamento e participación activa: actividades de información e
formativas destinadas a impulsar e promover a motivación, o empoderamento e o liderado das

mulleres, así como a participación das mulleres no ámbito público, social, económico e
cultural, en postos de responsabilidade públicos e privados, e no movemento asociativo.
c) Actuacións dirixidas a facilitar a adquisición de competencias e habilidades básicas para
unha maior autonomía das mulleres: de carácter formativo (cursos ou obradoiros para a
adquisición de coñecementos, por exemplo alfabetización dixital ou do uso de novas
tecnoloxías da información e comunicación), así como de carácter cultural, artístico ou de lecer
As actividades de lecer deben ter en conta a perspectiva e o impacto de xénero e estar
complementadas con actividades de sensibilización, información ou formación en materia de
igualdade de oportunidades e/ou de prevención da violencia de xénero.
Nas actuacións deberá recollerse tanto no seu deseño coma no seu desenvolvemento, de ser o
caso, as necesidades específicas das persoas con discapacidade.
•

CUANTÍA

3.000,00 EUROS como máximo.
•

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia .
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=SI437A

PRAZO ATA 08/02/2018

