Dijous, 2 de juny de 2016

LA INFORMACIÓ ÉS CLAU

SUBVENCIÓ PROMOCIÓ DE LA CULTURA
Diputació de Lleida

ÚLTIMS DÍES PER PRESENTAR LES VOSTRES
SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS !
L’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida té
oberta una convocatòria per a la concessió
de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre
amb seu social o delegació a les comarques de Lleida
que, d’acord amb els seus estatuts, tingui entre
els seus objectius la
promoció
de
la
cultura
de les línies següents:
1. Projectes culturals.
L’objecte d’aquesta línia de subvencions són les activitats
següents:
 Activitats de dinamització cultural (concursos i
certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes
culturals, festes temàtiques de cultura popular,
cercaviles de foc, representacions i activitats de
cultura popular i tradicional)
 Activitats artístiques (pintura, fotografia, música,
cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció
artística (inclosos festivals i programacions estables
d’ àmbits culturals) i producció audiovisual (DVD,
CD’s...)
 Activitats de promoció i difusió cultural (cursos,
conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris,
congressos, treballs i estudis de recerca i
documentació i premis de qualsevol modalitat
artística.
No estaran dins l’àmbit d’objecte d’aquesta línia de subve
ncions les activitats de caràcter esportiu i les de
caire únicament gastronòmic.
Despeses subvencionables
 Lloguer de material, despeses de publicitat i difusió,
despeses en aliments i begudes adquirits amb motiu
de la realització de l’activitat.
 Dietes, allotjaments i desplaçaments del personal
extern a l’entitat beneficiària i vinculat directament
amb la realització de l’objecte de l’actuació.
 Despeses de personal necessari per dur a terme
l’activitat i directament relacionat amb l’objecte de
l’actuació.
 Totes aquelles que es considerin necessàries pel
bon desenvolupament de l’activitat.

Despeses no subvencionables
 Despeses de personal, de manteniment i de
funcionament ordinari.
 Adquisició de béns mobles, equipaments o material
inventariable.
Criteris de valoració
a) L’interès cultural i la singularitat del projecte
proposat: fins 70 punts.
b) La viabilitat econòmica, entesa com la
proporcionalitat entre el projecte proposat, el cost de
l’actuació i les seves vies de finançament: fins a 30
punts.
Només s’atorgarà una subvenció per beneficiari.
L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de
l’actuació. S’estableix un límit màxim per a cada ajut de
8.000 euros.
Les sol∙licituds aniran signades per la presidència de
l’entitat i s’acompanyarà de la documentació següent:
 Una memòria explicativa que desenvolupi el
programa específic a realitzar.
 Un pressupost de previsió de despeses (IVA inclòs).
Aquest ha d’estar desglossat per conceptes i
relacionat amb les activitats referenciades a la
memòria explicativa.
 Una còpia dels estatuts vigents i del document
acreditatiu de la seva inscripció al registre
corresponent
Cal fer constar els logos de l’IEI i de la Diputació de
Lleida en la difusió del projecte objecte de subvenció.
2. Publicacions d’interès local i comarcal de les Ter
res de Lleida.
L’objecte d’aquesta línia de subvencions són els originals
de publicacions d’interès local i comarcal, en format llibre
o suport electrònic, tant en llengua catalana, com
occitana.
Despeses subvencionables
 Disseny, maquetació, impressió i distribució de la
publicació
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Les generades per l’autor de l’obra, tant pel que fa a
la redacció, com per la recopilació d’informació
necessària per la publicació.

Despeses no subvencionables
 Les reedicions, exceptuant aquelles en què la
primera edició dati de més de 10 anys d’antiguitat.
 Les despeses de
manteniment,
funcionament
ordinari i de personal.
 Les adquisicions de béns mobles i béns d’equip
Criteris de valoració
a) Nivell de qualitat científica de les obres presentades:
fins a 40 punts.
b) Originalitat de l’obra: fins a 30 punts.
c) Vinculació territorial de l’autor o autors, i si es el cas,
de l’editor de l’obra: fins a 10 punts.
d) La viabilitat econòmica del projecte, entesa com la
proporcionalitat entre el projecte proposat, el cost de
l’actuació i les seves vies de finançament: fins a 20
punts
Com a màxim, només s’atorgaran dos subvencions per
beneficiari.
L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de
l’actuació. S’estableix un límit màxim per a cada ajut de
8.000 euros.
Les sol∙licituds aniran signades per la presidència de
l’entitat i s’acompanyarà de la documentació següent:
 Original de l’obra a editar (en format CD).
 Currículum de l’autor, autors o curadors.
 Declaració de la finalitat de la publicació. (venda o
donació)
 Pressupost desglossat de la despesa (IVA inclòs).
 Característiques de l’edició (format, col∙lecció, etc.)
 Import de la subvenció que se sol∙licita
El beneficiari s’obligarà a fer un lliurament sense
càrrec de 5 exemplars a l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
A totes les publicacions ha de constar, en la pàgina de
crèdits i, si s’escau a la contracoberta, tant el logotip de
l’IEI com el de la Diputació de Lleida.

3. Publicacions periòdiques de caràcter local o
comarcal.
Despeses subvencionables
 Disseny, maquetació, impressió i distribució.
Despeses no subvencionables
 Les despeses de
manteniment,
funcionament
ordinari i de personal.
 Fulletons i material divulgatiu i/o turístic, plànols,
mapes, programes de festes, llibres de text, agendes
i catàlegs d’exposicions.
 Les adquisicions de béns mobles i béns d’equip.
Criteris de valoració
a) Les característiques de l’edició, tot entenent com a
tal, la periodicitat, el tiratge, el número de pàgines i el
procediment de distribució: fins a 20 punts.
b) La naturalesa de l’edició, tot entenent com a tal, el
contingut de caràcter cultural: fins a 60 punts.
c) La viabilitat econòmica, entesa com la
proporcionalitat entre el projecte proposat, el cost de
l’actuació i les seves vies de finançament: fins a 20
punts.
L’import dels ajuts no serà superior al 90% del cost de
l’actuació. S’estableix un límit màxim per a cada ajut de
3.000 euros.
Les sol∙licituds aniran signades per la presidència de
l’entitat i s’acompanyarà de la documentació següent:
 Breu memòria explicativa de les característiques de
la publicació periòdica, incloent els criteris de l’article
 Pressupost desglossat de l’edició anual (IVA inclòs).
 Un número recent de la publicació.
 Una còpia dels estatuts vigents i del document
acreditatiu
Tingueu en compte que:
 El termini de sol·licituds finalitza el 8 de juny de
2016.
 Totes les subvencions atorgades en el marc d’aquest
programa són compatibles amb l’obtenció de
qualsevol subvenció destinada a la mateixa actuació
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atorgada per la Diputació de Lleida i els seus
organismes,
així
com
també,
per
altres administracions públiques.
La sol∙licitud de les subvencions es farà per mitjà
d’un formulari adreçat a l’Il∙lm. Sr. President de la
Diputació de Lleida i de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
d’acord amb el model que trobareu AQUÍ i que haurà
de ser emplenat utilitzant l’aplicació informàtica
disponible a l’esmentada adreça. En tot cas, aquest
formulari, i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar,
s’haurà de trametre al Registre General de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs dins del termini establert a
l’efecte. També haureu d’adjuntar la fitxa
normalitzada de dades de tercers.
Sempre que la subvenció que es pretén atorgar sigui
inferior a la sol∙licitada, l’entitat beneficiaria, per
iniciativa pròpia o a proposta de l’òrgan instructor,
podrà demanar la reformulació de la sol∙licitud. La
reformulació tindrà com a objectiu, ajustar els
compromisos i les condicions de la subvenció, amb
especial referència al cost de l’actuació que
es preveu realitzar
Els logos es troben a l’apartat d’identitat visual de la
web de la Diputació de Lleida.
Les actuacions per a les quals s’hagi obtingut
subvenció s’executaran durant l’any natural de
l’aprovació de la convocatòria.
La justificació de la realització de l’actuació es podrà
formalitzar, des de l’acabament de l’activitat, i fins al
final del primer trimestre del 2017.
L’IVA dels justificants quedarà exclòs de la
subvenció si el beneficiari no és un consumidor final i
se’l pot deduir. Aquesta casuística ha de constar a la
memòria econòmica presentada.
Podeu consultar les bases d’aquesta convocatòria
AQUÍ.

RECORDEU QUE:
La Federació d’Ateneus de Catalunya (FAC) 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

