
 
 
 

Convocatòria de subvencions AECID per a la realització d’Accions de Cooperació per al 
Desenvolupament en l’àmbit de la innovació 2021 

Objecte i finalitat: 

Aquesta convocatòria té com a objectiu el cofinançament de projectes que abordin problemes 
socials, econòmics, mediambientals i de desenvolupament de l'agenda 2030 per al 
desenvolupament sostenible, en el marc de l'Estratègia de la Cooperació Espanyola de lluita 
contra la COVID-19. 

Els projectes hauran d'impulsar solucions innovadores ja desenvolupades i testades amb èxit a 
nivell pilot, per tal d'aplicar-les i demostrar la possibilitat de replicar-les a major escala. Així 
mateix, es podrà cofinançar l’escalabilitat i replicabilitat d'aquelles solucions innovadores i 
aplicades amb èxit en els països socis de la cooperació espanyola. A més, Els projectes hauran 
de millorar la cohesió social i les condicions de vida de les persones més desfavorides que 
formen part de la base de la piràmide en els països d'associació de la cooperació espanyola. 

Línies d'acció:  

• Solucions basades en la naturalesa i iniciatives d'economia circular enfocades a la 
reducció, eliminació i gestió dels residus, la descontaminació, conservació del sòl i 
l'aigua i ús eficient dels recursos. 

• Accés a atenció sanitària, tractaments, medicaments, vacunes etc. en la lluita contra la 
COVID 

• Educació Digital a comunitats vulnerables 
• Lluita contra la violència de gènere i accés de les dones a recursos econòmics 
• Reactivació econòmica post-COVID 
• Bones pràctiques per a gestió de l'ocupació migrant en països d'acollida i la reinserció a 

la tornada 

Àmbit geogràfic: 

L'àmbit geogràfic de cada projecte s'ha de limitar a un sol país, no s’accepten projectes multipaís. 

Els projectes només es poden executar en un dels països d'associació menys avançats, 
d'associació de renda mitjana i de cooperació avançada, així com a Algèria, Sudan i el Líban. 

Requisits: 

Amb l'objecte de promoure el treball en xarxa i en aliança, podran ser beneficiaris d’aquesta 
convocatòria les agrupacions conformades, al menys, per dues entitats de tipologia diferent i, 
com a mínim, una d'elles haurà de pertànyer al sector privat empresarial. 

D’altra banda, les agrupacions hauran de designar un únic responsable jurídic davant l’AECID, 
que serà l’entitat líder. La persona física representant legal acreditada davant l’AECID d’aquesta 
entitat serà l’encarregada de firmar i presentar la sol·licitud. Tanmateix, tots els representants 
legals de les entitats que conformen l’agrupació hauran d’estar acreditats davant l’AECID. 

 



 
 
Dotació pressupostària i quantitat per projecte: 

La subvenció per projecte no podrà ser inferior a 200.000€ ni superior als 600.000€. L'import de 
la subvenció concedida en tot cas no podrà ser superior al 70% del cost total del projecte, sent 
necessari un cofinançament del 30%. 

Termini d’execució: 

La durada màxima d'execució del projecte serà de 18 mesos, i es podrà prorrogar per un període 
no superior a la meitat del termini inicial. La data d'inici del període d'execució no podrà ser 
anterior a la data límit de presentació de propostes a aquesta convocatòria ni posterior als dos 
mesos des de la recepció dels fons. 

Termini de presentació i formulari de sol·licitud: 

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a l'apartat “Subvenciones para Acciones de 
Cooperación para el Desarrollo” de la seu electrònica de l'AECID, accessible des de la pàgina 
www.aecid.gob.es  i es tancarà el dia 5 d’agost de 2021 a les 13:00h. 

  

ATENCIÓ: El nombre de propostes que cada entitat pot presentar en total a les convocatòries 
d'accions 2021, com a líder o com a integrant d'una agrupació, sota les fórmules d'agrupació, 
contractació o subcontractació, no podrà ser superior a dos. Per aquest motiu, les persones 
interessades hauran d’enviar la informació bàsica del projecte emplenant el formulari 
(document adjunt) per a l’avaluació interna, a la Unitat de Compromís Social, a l’adreça de 
correu electrònic cooperacio@udg.edu, abans del 23 de juliol de 2021 a les 23:00. De les 
propostes presentades, el Vicerectorat de Territori i Compromís Social  prendrà la decisió que 
procedeixi conforme a l’interès general de la Universitat. 

  

Més informació: 

Les instruccions tècniques per realitzar les sol·licituds, la Guia per emplenar el formulari i altra 
informació rellevant es pot consultar a:   

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=402 
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