Convocatòria de les subvencions per
a activitats culturals de la FEEC 2021:
Renovació de la Flama de la Llengua Catalana
Festa de la Cançó de Muntanya, Diada Verdaguer
Excursionista i Aplec dels Països Catalans
Aquest document és una actualització de la convocatòria del 2020, a partir de les
aportacions fetes per part de les vegueries i de la pròpia FEEC.
Qualsevol entitat pot proposar millores i comunicar les incidències identificades durant
l’ús d’aquest document a entitats@feec.cat.
La convocatòria està oberta a totes aquelles entitats, grups d’entitats de la FEEC o
altres amb acords mutus i que durant l’any en curs organitzin alguna de les activitats
indicades a la present convocatòria.

Convocatòria de subvencions a les activitats culturals de la FEEC
Requeriments
1. L’entitat ha d’estar afiliada a la FEEC o amb un acord mutu.
2. Haver organitzat durant l’any en curs una de les activitats d’aquest reglament i
sol·licitar la subvenció tal i com s’indica a continuació.
3. Les entitats que sol·liciten subvenció, si s’escau, han d’estar al corrent de pagament
amb la FEEC i haver validat la Fitxa d’Entitat a l’aplicatiu corresponent, així com no
tenir deutes i/o sancions econòmiques i/o disciplinàries amb el Comitè de
Competició i Disciplina Esportiva i/o el Comitè d’Apel·lació.
4. Consultar a la FEEC la disponibilitat d’organitzar l’activitat sol·licitada per l’any pel
qual es tingui interès i disposar per escrit del vist-i plau de la FEEC.
5. Presentar a la FEEC, presencialment o bé via correu certificat o telemàtic i a l’atenció
de l’Àrea d’Entitats, la sol·licitud acompanyada una petita descripció del projecte a
realitzar.
Justificació
6. La memòria de l’activitat, aportant cartells o díptics publicats, balanç d’ingressos i
despeses, fotografies i tot allò que es consideri d’interès.
7. Inserir el logotip oficial de la FEEC a la publicitat realitzada, sigui impresa o digital.
8. La carta rebut corresponent.
9. El termini límit per presentar la justificació el 30 de novembre o ampliable al 30
desembre si l’activitat es realitza en els últims dos mesos de l’any.
Import de la subvencions
10. L’import total assignat a aquestes subvencions consta en els pressupostos generals
de la FEEC i en les presents normatives.
Cobrament
11. Un cop rebuda la sol·licitud, la memòria i la carta rebut per part de l’entitat, des de la
FEEC es procedirà a l’abonament de la subvenció.
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