Extracte de l’acord de Consell Executiu del Consell Insular de Menorca de data 25.3.2019, relatiu a l'aprovació de les bases
que regeixen la concessió d'ajuts del Consell Insular de Menorca per a la pràctica esportiva en la infància i la joventut (de 3
a 30 anys) i de la convocatòria corresponent a la temporada 2018-2019 (Exp. 2720-2019-000001).
BDNS 448937
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 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
En poden ser beneficiaris els/les fillets i filletes i joves que tenguin entre 3 i 30 anys (a la data de finalització de presentació de
sol·licituds) i que practiquin algun tipus d'activitat física o esportiva.
Per poder atorgar-se la subvenció és condició imprescindible que la unitat familiar compleixi els requisits que es detallen en les
bases i en la convocatòria corresponent.
Només poden ser-ne beneficiàries les persones que estiguin empadronades a Menorca, sempre que l’empadronament s’hagi produït
abans de la publicació de la convocatòria.
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Segon. Objecte
La finalitat d’aquests ajuts és ajudar les famílies dels infants i joves amb dificultats econòmiques a fi de fer-los possible l'accés a la
pràctica esportiva a través dels clubs esportius o altres entitats que tenguin com a objectiu el foment de la pràctica esportiva, sempre
dintre d'un marc de formació integral, així com el foment dels valors socials i educatius.
Tercer. Bases reguladores
Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades pel Consell Executiu del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter
ordinari de dia 25 de març de 2019.
Quart. Import
L’import global màxim de la convocatòria és de 40.000 € (quaranta mil euros), d’acord amb el següent desglossament:
- Línia 1. Ajuts per a infants i joves de 3 a 16 anys: vint mil euros (20.000 €)
- Línia 2. Ajuts per a joves de 17 a 30 anys: vint mil euros (20.000 €)
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és de 60 dies des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB).
Sisè. Altres dades
L’ajut màxim individual per sol·licitud per a la present convocatòria és el següent:
Línia 1: la quantitat màxima de la subvenció s'estableix en 325 €
Línia 2: la quantitat màxima de la subvenció s'estableix en 325 €
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