Guia d’ús plataforma online

Convocatòria d’ajuts de Fundació Iluro i CaixaBank per a la
realització de projectes d’Acció Social 2022
GUIA D’ÚS PLATAFORMA ONLINE
A continuació, es presenten unes indicacions sobre com completar el formulari d’alta de candidatura
a la Convocatòria d’ajuts de Fundació Iluro i CaixaBank per a la realització de projectes d’Acció
Social. Aquest formulari s’ha de presentar a través de plataforma en línia abans del 10 de maig a
les 23:59 hores.
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1. Alta en la convocatoria
El primer pas per participar en la convocatòria per a totes les organitzacions sol·licitants consisteix a
donar-se d’alta a l’edició de 2022 a través de la web.
Si l’entitat social ha participat en convocatòries socials o mediambientals impulsades en anys
anteriors per la Fundació Iluro, aquest registre s’ha de fer amb les mateixes dades (CIF, correu
electrònic i província) utilitzades prèviament.

2. Accés a la plataforma per primera vegada
Si és la primera vegada que s’accedeix a la plataforma, el primer pas consisteix a registrar les
dades bàsiques de l’entitat juntament amb els estatuts, el logotip, el CIF i la inscripció registral.
És important parar atenció al pes (menys de 5MG) i al format dels fitxers (tots en PDF, excepte el
logotip en JPG, PNG o GIF), i també a la web de l’entitat social, que ha de començar per http.
Després d’aquest registre inicial, hi ha la possibilitat de donar d’alta una altra persona de l’entitat
com a usuari a la plataforma en línia, però no és obligatori.

3. Accés al formulari de presentació de la sol·licitud
Després de fer el registre inicial o si l’entitat ja ha utilitzat anteriorment la plataforma en línia, a
la zona “Les meves candidatures”, figura aquesta convocatòria i, des de l’enllaç “Presentar una
candidatura”, s’arriba al formulari d’alta de sol·licitud.
Un cop hàgiu desat el camp “Nom del projecte” al segon bloc, l’enllaç al formulari es fa clicant
sobre el nom del projecte.

4. Desar formulari
Aquest formulari es compon de quatre blocs:
•

Dades de l’entitat

•

Dades del projecte

•

Pressupost

•

Documentació

En qualsevol bloc, per accedir al següent cal haver completat tots els camps o documents obligatoris
del bloc. Si no s’han completat tots els camps obligatoris, es pot fer servir l’opció “Guardar com a
esborrany” per desar les dades ja incorporades. També convé fer servir aquesta opció de “Guardar
com a esborrany” per anar guardant la informació segons es va pujant a la web i evitar el risc de
pèrdua de dades perquè caduqui la sessió en haver passat molt de temps a la web.
L’opció “Guardar y continuar” s’utilitza quan tots els camps obligatoris estan completats d’un
bloc i dóna accés al següent bloc del formulari. Un cop guardada la informació en un bloc, es pot
retrocedir i editar la informació ja pujada, sempre que no s’hagi presentat la candidatura. Per anar
d’un bloc a un altre es fan servir els cercles superiors .

5. Com completar els camps del formulari
Al formulari online no estan permesos els caràcters <> []
Si copieu i enganxeu text procedent d’altres documents, és possible que sorgeixi l’error “Conté
caràcters no vàlids”. Aquest missatge apareix perquè el text inclou tabulacions, sagnats, vinyetes o
bullets. La manera de solucionar-ho és passar el text per un bloc de notes per eliminar aquests estils
o suprimir al text a enganxar aquestes tabulacions, sagnats, vinyetes o bullets.

Per facilitar la preparació prèvia del formulari i saber quins camps hi figuren, al final d’aquesta guia
es relacionen tots els camps que componen el formulari.
Als camps de text lliure sempre s’indica quina és l’extensió màxima del camp (inclosos els espais en
blanc). Els camps següents han de portar un format específic:
•

Enllaços a Internet: tots els camps que siguin un enllaç web han de portar l’estructura
http://www.xxxx.xxx, no poden començar directament per www.

•

Les dades numèriques no porten decimals i sempre hi ha d’anar el nombre sencer sense punts,
ni comes, ni el símbol de l’euro.

•

Telèfons: els telèfons són sempre camps amb nou números.

Al formulari hi ha camps no obligatoris que recomanem també es completin per tenir una
informació més precisa sobre el projecte a desenvolupar per l’entitat.

6. Pujar documents a la plataforma
Només són obligatoris els documents marcats amb un asterisc. Si el document no porta l’asterisc,
és opcional.
Quan es pugi un document a la plataforma en línia, convé revisar el seu pes, que no podrà excedir
de 5MG. Si es dóna aquesta circumstància, cal pujar al seu lloc un document en blanc i enviar per
correu electrònic el document original a l’adreça convocatorias@cabkaccionsocial.com, un cop
s’hagi presentat la candidatura i es disposi del número de referència del projecte presentat.
En alguns casos, podeu pujar un document o un enllaç a aquest document a la pàgina web de
l’organització. Només cal utilitzar una de les dues opcions, si es puja un document i un enllaç, el
sistema dóna error. Si s’utilitzen enllaços han de ser específics al document sol·licitat i no enllaços
genèrics a la web de l’entitat.
Al bloc de documentació, llevat que s’indiqui el contrari, tots els documents es refereixen a l’entitat
en conjunt i no al projecte. La forma de carregar un document és:
1. Punxar a la icona que

apareix als camps de pujar documentació.

2. Per cercar a l’ordinador el fitxer que s’ha de pujar, punxar a
3. Després d’haver seleccionat el fitxer a l’ordinador, cal clicar a “Guardar document” perquè el
fitxer es pugi a la plataforma.
4. Si el fitxer s’ha desat correctament, el logotip que es veia abans

s’haurà substituït per

7. Missatges d’error
Si s’han completat tots els camps obligatoris d’un bloc i, en punxar al botó “Guardar i continuar”,
no es passa al bloc següent, és perquè falta completar algun camp obligatori o perquè algun no
està ben completat. En aquests casos, surt un missatge d’error a la part superior del bloc indicant el
camp incorrecte i aquest camp erroni apareix amb un marc vermell, com es mostra a continuació.

8. Enviament de la candidatura
Després d’haver completat els quatre blocs on se sol·licita informació i haver acceptat les bases de
la convocatòria al quart bloc, s’arriba al cinquè bloc Resum. En aquest bloc es pot revisar tota la
informació i documentació pujada a la candidatura i, si escau, punxar a “Presentar candidatura”
per fer arribar la sol·licitud. Si voleu modificar algun camp, podeu retrocedir al camp corresponent i
editar la informació abans de la presentació de la sol·licitud perquè, una vegada presentada, no es
pot modificar la candidatura enviada.
Un cop enviada la candidatura, es rebrà un correu electrònic confirmant que la sol·licitud s’ha
presentat correctament, i s’hi inclourà la referència de l’expedient. En qualsevol moment, es podrà
accedir a la plataforma per veure en quin estat es troba cada candidatura, però no es pot editar la
informació ja enviada.

·5·

9. Camps del formulari
Com ja s’ha indicat, aquest formulari es compon de quatre blocs amb els camps següents (els
camps marcats amb * són obligatoris):
Dades de l’entitat
•

Nom de l’ONG*

•

CIF*

•

Província*

•

Email*

•

Data de constitució*

•

Naturalesa jurídica*

•

Domicili social*

•

Persona de contacte*

•

Telèfon*

•

Web*

•

ONG declarada d’utilitat pública?*
- Organisme declarant i data de reconeixement

•

ONG acollida a la Llei 49/2002?*

•

Disposeu d’auditoria comptable?*

•

ONG client de CaixaBank?*

•

Col·lectiu social*

•

Xifra d’ingressos de l’any anterior*

•

Resultat econòmic, benefici o pèrdua de l’any anterior*

•

Estructura de l’ONG:
- Nombre de professionals contractats*
- Nombre de persones voluntàries*
- Nombre de persones sòcies*

•

Completar si es disposa de certificacions de transparència en la gestió

•

Completar si es disposa de certificacions de qualitat

•

Presència a xarxes socials:
- Facebook: enllaç i nombre de seguidors
- Twitter: enllaç i nombre de seguidors
- Instagram: enllaç i nombre de seguidors
- Youtube: enllaç i nombre de seguidors

•

Premis més significatius - Màxim 1000 caràcters

•

Pertinença a xarxes d’ONG i federacions - Màxim 1000 caràcters

Dades del projecte
•

Nom del projecte*

•

Tipologia de projecte*

•

Col·lectiu del projecte*

•

Principal ODS on impacta el projecte*

•

Altres ODS en què impacta el projecte

•

Identificació de la necessitat* - Màxim 1000 caràcters

•

Objectiu general del projecte* - Màxim 500 caràcters

•

Descripció del projecte* - Màxim 1500 caràcters

•

Breu resum de la descripció del projecte* - Màxim 200 caràcters

•

Data d’inici del projecte*

•

Data de finalització del projecte*

•

Perfil dels beneficiaris del projecte* - Màxim 500 caràcters

•

Nombre de beneficiaris directes del projecte*

•

Nombre de beneficiaris indirectes del projecte*

•

Àmbit geogràfic d’intervenció*

•

Pressupost del projecte*

•

Import sol·licitat*

•

Altres aliats al projecte - Màxim 500 caràcters

•

Dades del responsable del projecte*

•

Pla de difusió*

•

Viabilitat del projecte després del suport*

•

Metodologia d’avaluació dels resultats i impacte*

•

Activitats del projecte*

Pressupost detallat del projecte
•

Pressupost del projecte per tipus de despesa*

•

Import sol·licitat detallat per tipus de despesa*

Documentació
•

Estatuts degudament registrats*

•

CIF*

•

Inscripció de l’ONG al registre corresponent*

•

Certificat d’estar al corrent de pagament de les vostres obligacions fiscals*

•

Certificat d’estar al corrent de pagament de les vostres obligacions laborals*

•

Memòria econòmica del darrer exercici*

•

Memòria d’activitats del darrer exercici*

•

Logotip de l’ONG*

