Circular núm. 16 / 2021

Convocatòria de subvencions per a activitats no competitives
2021: Campaments
Mitjançant aquesta circular s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a activitats no
competitives d’aquest any 2021: campaments, segons les següents bases:

1.

Objecte

L’objectiu d’aquestes bases és regular el procediment per a la concessió de subvencions per al suport
d’activitats no competitives organitzades per entitats afiliades a la FEEC.

2.

Activitats subvencionables i quantitat

Es diferencien dues línies de subvenció:
a. Campaments estables en zones habilitades per a l’activitat i amb un programa d’activitats
organitzat i dirigit per monitors voluntaris (500 €)
b. Campament General de Muntanya de la FEEC (800 €).
El termini d’execució de l’activitat ha de ser obligatòriament durant l’any 2021.

3.

Procediment per a la concessió de subvencions

El procediment de concessió de subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva. La
valoració de les sol·licituds s’efectua atenent els següents criteris:
a. Campaments:
• Durada de l’activitat.
• Finançament de l’activitat.
• Interès esportiu i cultural del projecte.
• Comunicació de l’esdeveniment.
• Voluntariat dels monitors.
• Tipus de relació amb altres entitats federades.
b.

Campament general de muntanya de la FEEC:
• Durada de l’activitat.
• Finançament de l’activitat.
• Interès esportiu del projecte.
• Comunicació de l’esdeveniment.
• Voluntariat dels monitors.
• Tipus de relació amb altres entitats federades.
• Estar en una altitud superior als 500 metres sobre el nivell del mar.
• Incloure una activitat típica de muntanya (coronar un cim, fer iglús, recórrer un sender, practicar
l’escalada, practicar l’espeleologia, etc.)1
(1) Realitzar qualsevol activitat relacionada amb les activitats assegurades en les llicències FEEC
modalitat C i D
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4.

Sol·licituds
Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC abans de l’1 de juliol
de 2021 amb la següent documentació:
• Carta de petició firmada pel president de l’entitat, indicant el nom, telèfon i adreça de correu
electrònic del responsable del projecte.
• Projecte de l’activitat (o memòria, si l’activitat ja ha estat realitzada en el moment de tancament
del període de presentació de sol·licituds).
• Pressupost de l’activitat.
• Memòria de l’any anterior (en cas d’haver-se fet).
• Tríptic, dossier, etc. informatiu amb els anagrames de la FEEC i de la Secretaria General de
l’Esport.
• Es desestimaran les sol·licituds d’aquelles entitats que tinguin vigent una sanció ferma del
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i/o del Comitè d’Apel·lació.

5.

Tramitació, resolució i notificació
Un cop finalitzat el termini de presentació, l’Àrea d’Excursionisme avaluarà les sol·licituds rebudes
d’acord amb els criteris establerts en el punt 3 d’aquestes bases i formularà la proposta de
concessió de subvencions, que es resoldrà definitivament en la següent Junta Directiva.
La resolució de finalització del procediment es notificarà a les entitats a través de correu electrònic
i es farà públic a la pàgina web de la FEEC.

6.

Obligacions de les entitats beneficiàries de la subvenció
En el moment en què els subvencionats coneguin la concessió de la subvenció, hauran d’afegir el
logotip de la FEEC a tota la documentació editada, gràfica i audiovisual, que faci referència a
l’activitat objecte de la subvenció.

7.

Justificació
Les entitats beneficiàries d’aquesta subvenció hauran de justificar-la amb l’entrega de:
• Memòria de l’activitat, amb un breu reportatge fotogràfic
• Balanç de l’activitat tenint en compte la subvenció de la FEEC
• Factures pel mateix valor subvencionat, juntament amb la carta-rebut que les entitats rebran en
el moment de la notificació.

Joan Huertos Ferrer
Cap de l’Àrea d’Excursionisme
Barcelona, 29 de març de 2021
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