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LA INFORMACIÓ ÉS CLAU
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DESPLAÇAMENTS FORA DE
CATALUNYA - GENERALITAT DE CATALUNYA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
DESPLAÇAMENTS FORA DE CATALUNYA PER
A DUR A TERME ACTIVITATS I PROJECTES
RELACIONATS AMB LA CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL PER A L’ANY 2020 (DOGC núm.
8171 - 7.7.2020)
Aquesta convocatòria es regeixen per les bases
específiques publicades al DOGC núm. 7882, de
24.5.2019
L'objecte d'aquestes bases és donar suport
econòmic a entitats culturals que es desplacin fora
de Catalunya per promoure el coneixement de les
diferents manifestacions de la cultura popular i
tradicional catalana i aranesa.
Quines activitats en queden excloses?
 L’assistència o participació en jornades,
conferències, congressos, etc.
 Els viatges de caràcter recreatiu o turístic.
 Les activitats esportives.
 Les activitats adreçades prioritàriament a la
promoció social de col·lectius.
 Les activitats de caràcter escolar.
 Les activitats adreçades a la promoció
comercial d'empreses o grups d'empreses.
 Les activitats que no tinguin relació amb el
foment i protecció de la cultura popular i
tradicional i de l'associacionisme cultural.
Quines són les condicions per accedir-hi?
 Cada sol·licitant només pot presentar un
únic projecte de desplaçament, que pot ser
per a una o diverses poblacions o països.
 Cal que hi hagi una invitació d'un ens de fora
de Catalunya per participar en l'activitat
cultural objecte del desplaçament.
 En el cas que el projecte comporti el
desplaçament a més d'una població o país,
aquests desplaçaments s'han de fer de
manera encadenada i amb continuïtat
temporal, i com a part d'una única gira o
d'un programa ininterromput.

 La subvenció mínima per projecte s'estableix
en 400,00 euros i no s’admetran les
sol·licituds de subvenció d'un import inferior
a 400,00 euros o que continguin un
pressupost del projecte inferior als 800,00
euros.
 En el moment de presentar la sol·licitud cal
aportar el document acreditatiu de l'ens de
fora de Catalunya pel qual es convida el
sol·licitant de la subvenció a participar en
l'activitat cultural objecte del desplaçament.
Cal adjuntar a aquest document un informe
amb les dades i informació per valorar la
rellevància de l'esdeveniment.
Quines són les despeses subvencionables?
 Només es consideren despeses
subvencionables les despeses de
desplaçament i allotjament dels participants,
incloent-hi el transport de la càrrega
d'elements, instruments, objectes o
imaginari festiu necessari per desenvolupar
l'activitat programada.
 No es consideren despeses
subvencionables els caixets, les despeses
de manutenció i altres despeses de caire
complementari.
Quins són els criteris de valoració dels
projectes?
 La repercussió del projecte en la difusió
internacional de la cultura popular i
tradicional catalana (fins a 3 punts).
 Qualitat de l'activitat: nombre d'actuacions i
participants, durada de l'estada, promoció
de sectors amb menor projecció
internacional, generació de cooperació a
llarg termini (fins a 3 punts).
 La participació del projecte en el marc d'un
festival o esdeveniment cultural (fins a 1
punt).
 Que el projecte es faci coincidint amb la
celebració d'una data o fet significatiu per a
l'entitat sol·licitant (fins a 1 punt).
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 Pla de comunicació i difusió previst (fins a 1
punt).
 Finançament previst al marge de l'Oficina de
Suport a la Iniciativa Cultural (fins a 1 punt):
Quin és el període per presentar les sol·licituds?
El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 23
de juliol de 2020.
A través del portal Tràmits del Departament de
Cultura es pot accedir a cadascuna de les línies
convocades i allà trobareu els formularis
normalitzats de sol·licitud i els models del projecte
d'activitat i de pressupost.
Recordeu que...
Des del Servei de Subvencions de la Federació
d’Ateneus de Catalunya us oferim un assessorament
personalitzat i una tramitació integral de totes les
vostres sol·licituds de subvencions i ajuts. Per
accedir al servei, podeu enviar un correu electrònic a
ateneus@ateneus.cat o trucar al 932 688 130.

