SOL·LICITUD PROGRAMA IMPULSA’T 2019
Amb la finalitat d’ajudar a les entitats federades a programar tallers, exposicions, xerrades i actuacions en viu, a través del PROGRAMA
IMPULSA’T 2019 de la Federació d’Ateneus de Catalunya tenim previst atorgar un ajut econòmic de 400,00€ a totes les entiats federades
que així ho demanin. Podrem confirmar-vos aquest ajut quan sigui finalment atorgat per part del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.
Si voleu aquest ajut econòmic, cal que signeu aquest document de sol·licitud.
CONDICIONS
1.

2.
3.

Per accedir a aquest ajut, cal seguir el següent procediment:
a)
Omplir aquest document de sol·licitud, signat i segellat, i enviar-lo a projectes@ateneus.cat
b)

Aportar factures i comprovants de pagament de les despeses associades a les activitats objecte de la subvenció (tallers,
exposicions, xerrades i actuacions en viu) per un import mínim de 1.500,00€ (IVA no inclòs). Cal enviar-les també a
projectes@ateneus.cat
Els conceptes de despeses que podeu justificar són els següents:
Despeses d’intèrprets, grups, companyies o artistes i artesans
Lloguers d’equips de so i il·luminació, escenari, cadires, etc.
Difusió i comunicació (impremta, disseny, web, publicitat als mitjans comunicació, etc.)
Materials per tallers
Nòmines i SS
Despeses indirectes (llum, aigua, telefonia, calefacció)

c)

En relació a les despeses que justifiqueu, NO es podran incloure:
Factures d’activitats esportives.
Factures d’àpats populars.
Factures de compra de material no fungible.
Factures d’activitats relacionades amb festes majors i altres festes tradicionals de caràcter local.
Factures emeses per la FAC.

La Federació d’Ateneus de Catalunya farà efectiu l’import de 400,00€, un vegada sigui aprovat l’ajut per part de la Generalitat de
Catalunya i verificada que la documentació justificativa que aporteu sigui correcta.
Caldrà incorporar els logotips de la FAC i la Generalitat de Catalunya a tot el material publicitari de les activitats objecte d’aquest ajut.

TERMINIS
a)
Per presentar el document de sol·licitud – 30 de setembre de 2019.
b)
Per presentar les factures i comprovants de pagament – 31 d’octubre de 2019
AVÍS IMPORTANT
Hem avançat el procediment per facilitar-vos la tasca de justificació d’aquest ajut. Tanmateix, quan la Generalitat de Catalunya convoqui la
subvenció us comunicarem si cal aportar qualsevol altra documentació.

NOM ENTITAT: ______________________________________________
Signatura i segell entitat

_________________________, ______, _________________ de 2019

