Extracte de l’acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 25.2.2019, relatiu a l'aprovació de la
convocatòria per a la concessió d'ajudes del Consell Insular de Menorca per al foment de l'esport i de l'activitat física a l'illa
de Menorca dirigides a entitats esportives sense ànim de lucre per a la temporada 2018/2019 (Exp. 2701-2019-000001).
BDNS 444897
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones, es
publica l’extracte de la convocatòria el text complet del qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primer. Beneficiaris
Es poden acollir a aquesta convocatòria les entitats esportives sense ànim de lucre constituïdes i inscrites legalment al Registre
d'Entitats Esportives del Govern de les Illes Balears, com a mínim des de octubre del 2016, i que desenvolupin la seva activitat
esportiva a l'illa de Menorca.
Segon. Objecte
L'objecte és oferir i regular la concessió d'ajudes econòmiques dirigides a entitats esportives sense ànim de lucre inscrites en el
registre de la Direcció General d'Esports de les Illes Balears i amb domicili a Menorca, en diferents línies de subvenció.
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Tercer. Bases reguladores
Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca dia 2 de maig de 2017,
publicades en el BOIB número 69, de 6 de juny de 2017.
Quart. Import
L’import global màxim de la convocatòria és de 146.000 € (cent quaranta-sis mil euros), desglossats en els apartats següents:
Línia 1 – Manteniment de les entitats esportives:cent dos mil cinc-cents euros (102.500,00€)
sis mil cinc-cents euros per les delegacions federatives (6.500,00 €)
noranta-sis mil euros per als clubs esportius (96.000,00 €)
Línia 2 – Dietes per participació: vint-i-quatre mil euros (24.000,00 €)
Línia 3 – Beques per a la formació esportiva dels tècnics esportius: quatre mil cinc-cents euros (4.500,00 €)
Línia 4 – Desplaçaments d’equips i esportistes individuals no professionals i amb llicència federativa a les Illes Balears realitzats
per participar en competicions oficials, finals o competicions reglades: quinze mil euros (15.000,00€)
Mentre que els imports màxims que poden rebre els diferents beneficiaris s’ajustaran a les regles següents:
A la línia 1: Per entitat, l'import màxim serà de 3.000 €
A la línia 2:
Per entitat (d'esports individuals), l'import màxim serà de 1.000 €
Per equip (d'esports d'equip), l'import màxim serà de 2.500 €
A la línia 3: Per beca, l'import màxim serà de 500 €
A la línia 4: Per campionat, l'import màxim serà de 1.000 €
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
En el cas de les línies 2 (Dietes) i 4 (Desplaçaments): a partir de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB) fins al 30 de juliol de 2019.
En el cas de les línies 1 (Manteniment) i 3 (Beques): des de dia 1 de juny a 30 de juliol de 2019.
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