DEFINIÇÃO
O Fundo Francisco Sousa Dias é um instrumento financeiro de apoio
ao desenvolvimento da Política Internacional do CNE XXI, no âmbito
da Educação Internacional., criado pela Junta Central do CNE.
O Fundo homenageia Francisco Sousa Dias, antigo Secretário
Internacional e figura incontornável da história do CNE, falecido em
1999.
FINALIDADE
O Fundo Francisco Sousa Dias visa apoiar projetos de atividade
internacional, de carácter inovador, promovidos pelo nível local do
CNE.
VALOR DO FUNDO
Para o ano 2012/2013, o valor total a atribuir é de 15.000€, a repartir
por um máximo de 6 projetos.
A QUEM SE DESTINA
São aceites candidaturas ao Fundo apresentadas por Agrupamentos,
para projetos a concretizar no país ou no estrangeiro. Ficam excluídas
as participações em contingentes em atividades internacionais de
referência, promovidas pela OMME.
COMO FUNCIONA (SÍNTESE)
Prioritariamente, o apoio deste Fundo é consignado ao
financiamento parcial de projetos internacionais envolvendo parceria
com associações escutistas de outros países ou com associações ou
entidades não - escutistas de outros países.
Secundariamente, o apoio deste Fundo é consignado ao
financiamento parcial de projetos internacionais unilaterais.
São temas prioritários para os projetos os seguintes, sem ordem de
preferência, abordados separadamente ou em conjunto: Democracia
e Participação Juvenil; Ambiente, Qualidade de Vida e Saúde;
Promoção da Inclusão social; Cultura e tradições populares;
Intercâmbios sobre o Programa Educativo e os Recursos Adultos;
Vivência espiritual.
PRAZOS
_As candidaturas ao apoio pelo Fundo são apresentadas até 21 de
janeiro de 2013.
_Até dia 4 de fevereiro de 2013 o júri selecionará até 10 projetos
finalistas para apresentação pública no dia 21 de fevereiro – em local
a decidir.
_A decisão sobre o apoio será tomada até ao dia 4 de março,
podendo ser pedidos esclarecimentos adicionais aos candidatos. As
estruturas regionais respetivas serão também consultadas.
REGULAMENTO COMPLETO
Documento completo sobre o Fundo Francisco Sousa Dias disponível:
http://internacional.cne-escutismo.pt
CONTACTOS internacional@cne-escutismo.pt
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