NOM DEL PROJECTE:
AUTOR/A:
Correu electrònic:
Telèfon de contacte:
Adreça del DNI:
Edat:
Estudis:
Pertanys a alguna associació del Consell de la Joventut de València? A quina?
Com t’has informat sobre la convocatòria d’aquests premis?
☐ Xarxes socials del Consell de la Joventut de València (@cjvlc)
☐ XXSS de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València
☐ A través d’una associació
☐ Altra. Quina?

CONTEXT
Explica’ns resumidament la motivació que justifica el desenvolupament del teu projecte i
descriu les problemàtiques que es pretenen solucionar.

Indica si el projecte tindrà un impacte i/o relació sobre el col·lectiu juvenil i de quina manera.

OBJECTIUS
Explica els objectius generals i específics del teu projecte.

Marca una o més temàtiques amb les quals es relaciona el teu projecte:
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Desenvolupament comunitari i participació ciutadana
Mobilitat urbana
Educació ambiental
Comerç de proximitat i consum responsable
Turisme sostenible
Gestió i reducció de residus
Mitigació, reducció i adaptació al canvi climàtic
Eficiència i estalvi energètic
Urbanisme sostenible
Sistemes d’Informació geogràfica i teledetecció

Assenyala quin col·lectiu/s de la ciutat de València es beneficiaria de la implementació
d’aquest projecte

Esmenta les paraules clau del projecte:

METODOLOGIA

Explica l’estratègia proposada per a dur a terme el projecte.

Esmenta les entitats que haurien de col·laborar en el desenvolupament del pla de treball
proposat.

Argumenta si aquesta iniciativa és competència municipal i, en tot cas, quina institució o delegació del Govern hauria d’executar-la.

Indica si el projecte té previst un procés de participació ciutadana i com es faria.

Incorpora el projecte la perspectiva de gènere? En cas afirmatiu, raona aquest punt.

Descriu les tecnologies innovadores, tecnològiques i digitals i pràctiques utilitzades.

PLA DE TREBALL I RECURSOS

Exposa el pla de treball i les actuacions que han de desenvolupar-se per a la consecució dels
objectius del projecte.

Explica quins recursos materials i tècnics es requereixen per al desenvolupament d’aquest
projecte.

Proposa, a continuació, un calendari d’execució del pla de treball, suposant que podria començar a desenvolupar-se al gener de 2021.

RESULTAT I IMPACTE

Descriu breument els resultats que s’obtindrien després del desenvolupament del projecte.

Descriu i justifica l’impacte social i econòmic que l’actuació produiria a la ciutat de València

PRESSUPOST

Justifica un pressupost aproximat del projecte.

AUTORITZACIONS

El registre de la teua candidatura a aquests premis suposa l’acceptació de les bases de la
convocatòria d’aquests, no obstant això, és necessari acordar unes quantes coses més.
Estàs d’acord amb la divulgació del vídeo de xarxes socials de presentació del projecte presentat, o de qualsevol altra difusió del projecte?
☐Sí
☐No
La informació que presentes en el registre de la candidatura és fidedigna i respon correctament a les dades que et sol·licitem?
☐Sí
☐No
Eres la persona autora del contingut del projecte que presentes? Hauràs de responsabilitzar-te davant qualsevol reclamació sobre propietat intel·lectual o utilització de domini privat.
☐Sí
☐No
Et compromets a entregar quanta informació addicional siga necessària per a fer efectiva el
registre i la decisió del jurat?
☐Sí
☐No

PROTECCIÓ DE DADES I DRETS IMATGE
T’informem que les dades de caràcter personal que ens facilites seran objecte de tractament per part del
Consell de la Joventut de València. La finalitat del tractament serà la de poder dur a terme la correcta avaluació de la teua candidatura i gestió del concurs. Les dades personals que ens facilites podran ser comunicades a la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de València, en la seua condició d’entitat col·laboradora.
Les dades no seran comunicades a tercers, excepte per imperatiu legal, per a complir amb la finalitat descrita, o per a la difusió del projecte en mitjans i xarxes, la qual cosa pot implicar la difusió d’imatges sobre
el projecte candidat que puguen contindre dades de caràcter personal.
Aquesta difusió forma part dels reconeixements i premis d’aquest concurs, per la qual cosa l’acceptació
de les seues bases i l’emplenament i signatura del formulari de registre suposa que has sigut degudament
informada de manera prèvia sobre la política de privacitat del Consell de la Joventut de València i l’acceptació de la difusió d’imatges en mitjans i xarxes. Les dades seran tractades pel temps necessari per a
poder dur a terme aquest concurs i la difusió d’aquest. Després, es podran mantenir les dades mínimes
necessàries per a complir les obligacions legals i per a mantenir un històric. La cessió dels drets d’imatge
per a difusió del concurs i dels projectes participants es fa a títol gratuït, amb caràcter indefinit i sense un
àmbit geogràfic determinat. Tot això en atenció al que es disposa per la normativa de protecció de dades
i protecció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge (EL 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades
de caràcter personal, RGPD 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades Personals i HO 1/1982 de
5 de maig de protecció del dret a l’honor, intimitat i pròpia imatge.
Pots exercir els teus drets en matèria de protecció de dades mitjançant escrit fonamentat i aportant còpia
del teu DNI a la següent adreça d’e-mail: consellvlc@valenciajove.com Per a més informació o exercici
d’accions https://www.aepd.es/es
He llegit i acceptat les bases i condicions d’aquest concurs							
Nom i cognoms:
Lloc i data: 						

de

del 2020

