•
Quin és l'objectiu dels ajuts?
Donar suport als clubs esportius dels diferents municipis de Menorca per
fomentar l’ús de la llengua catalana en els seus locals i en les activitats que
ofereixen.
•
Qui pot ser beneficiari d'aquests ajuts?
Les entitats i els clubs esportius amb domicili a qualsevol dels municipis de
l’illa.
•
Per a quines actuacions puc demanar ajut?
a) Retolació exterior i interior
b) Elaboració i edició de material: carnets, targetes, paper de carta, sobres
c) Disseny de pàgines web en català
Si teniu previst renovar el material imprès del vostre club, canviar el
rètol o editar material nou en català, guardau les factures perquè us serviran
a l'hora de demanar l'ajut.

•
Quin ajut puc obtenir?
a) pressupost de fins a 400 € (sense IVA) ................................... fins al 100 %
b) pressupost entre 401 i 1.000 € (sense IVA) ............................... fins al 50 %
c) pressupost de més de 1.000 € (sense IVA) ................................. fins a 600 €
•
On he de presentar les sol·licituds?
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant el model normalitzat, que es
pot descarregar a www.cime.es. S’han de presentar de forma electrònica en
el registre electrònic del Consell Insular de Menorca.
• Quin termini tenc per acollir-me a aquests ajuts?
Aquesta convocatòria va destinada a actuacions realitzades entre l’1 de
novembre de 2016 i el 30 d’octubre de 2017. El termini de presentació de
sol·licituds acaba el 15 de setembre de 2017.
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
I ELS AJUNTAMENTS DE MAÓ, ALAIOR, FERRERIES, SANT LLUÍS I
ES MIGJORN GRAN PER AL FOMENT DE L’ÚS DEL CATALÀ EN EL
SECTOR EMPRESARIAL I CLUBS ESPORTIUS DE MENORCA PER AL
2017

• On puc obtenir més informació?
― Consell Insular de Menorca: pl. de la Biosfera 5, de Maó, i pl. de la
Catedral 5, de Ciutadella
― Al web cel CIM (www.cime.es) o del SAL (http://sal.cime.es)

