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LA INFORMACIÓ ÉS CLAU
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS FOMENT LLENGUA CATALANA
Generalitat de Catalunya
Convocatòria de subvencions per a projectes
d’entitats sense ànim de lucre per al foment de l’ús
de la llengua catalana a Catalunya (DOGC núm.
7868 - 6.5.2019)

b.2) Estructuració sòlida del projecte, amb
activitats ben definides. (2 punts)
b.3) Viabilitat del projecte d'acord amb els
objectius. (1 punt)
c) Impacte (fins a 2 punts):
c.1) Previsió d'un pla de comunicació
adaptat a l'activitat. (1 punt)
c.2) Incidència del projecte en un públic
ampli. (1 punt)

 Quines activitats es poden presentar?
L'objecte d'aquestes subvencions és promoure
actuacions específiques per fomentar la llengua
catalana a Catalunya:
a) Actuacions que afavoreixin la presència i l'ús
de la llengua catalana en els àmbits cultural
i del lleure.
b) Actuacions que afavoreixin l'ús de la llengua
catalana: accions de sensibilització, grups i
tallers de conversa, parelles lingüístiques.
c) Jornades i sessions sobre la llengua
catalana.
d) Premis i reconeixements a actuacions
vinculades al foment de l'ús i la qualitat de la
llengua catalana.
 Quines activitats estan excloses?
Queden exclosos d'aquesta convocatòria els
projectes que tenen com a objecte:
a) L'edició de llibres, revistes i butlletins en
qualsevol format.
b) L'organització d'espectacles musicals i
teatrals, i activitats culturals similars.
c) L'organització de cursos de català.


Quins són els criteris de valoració de les
sol·licituds?
La valoració dels projectes pot assolir una puntuació
màxima de 10 punts, d'acord amb els criteris
següents:
a) Abast del projecte. Actuacions que
afavoreixen la presència i l'ús de la llengua
catalana en els àmbits laboral, empresarial,
tecnològic, cultural i del lleure. (2 punts).
b) Qualitat del projecte: (fins a 4 punts):
b.1) Adaptació del projecte als destinataris
potencials. (1 punt)

d) Que l'activitat de l'entitat es dugui a terme en
un dels municipis de la darrera residència
habitual de les persones causants de les
herències intestades o en una de les seves
comarques (fins a 2 punts) :
d.1) L'activitat de l'entitat es duu a terme en
un dels municipis amb herències intestades
(2 punts)
d.2) L'activitat de l'entitat es duu a terme en
un altre municipi de les comarques de les
poblacions amb herències intestades (1
punt)


Quin és el període de presentació de
sol·licituds?
Del 7 al 22 de maig de 2019, ambdós inclosos.


A tenir en compte:
a) L'import econòmic destinat a dotar la
convocatòria de les subvencions que
regulen aquestes bases es finança amb
càrrec de les herències intestades de les
persones causants de les següents
poblacions: Valls, Balsareny, Manresa,
Reus, Cornellà de Llobregat, El Vendrell,
Barcelona, Sant Coloma de Gramenet, el
Masnou, Premià de Mar, Àger, Lleida, Sant
Llorenç de Morunys, Sabadell, Sant Llorenç
Savall i La Garriga.
b) La quantia de la subvenció no pot superar el
70% del cost del projecte.
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Quina documentació hem de presentar?
1. Formulari de sol·licitud
2. Projecte* d’activitat o actuació
3. Pressupost* complet i detallat del
projecte
* Segons els models de l'OSIC (es poden
descarregar a la pàgina amb l'apartat
"Documentació relacionada").

---------------------------------- Recordeu que...
La Federació d’Ateneus de Catalunya us ofereix
un servei integral de tramitació de la vostra
sol·licitud de subvenció que inclou:
1- Tramitació de la subvenció.
2- Seguiment del procés de la subvenció.
3- Justificació de la subvenció.
Si hi esteu interessats, envieu urgentment un
correu electrònic a: ateneus@ateneus.cat

