BASES PER SOL·LICITAR I ATORGAR AJUT A CLUBS EN MATERIA
DE MATERIAL ESPORTIU
L’OBJECTE
L’objecte de les presents bases és la regulació de la concessió d’ajuts en material, dins
dels límits establerts en el pressupost de la Federació Catalana d’Esgrima (FCE), a
aquells clubs federats que duguin a terme activitat d’esgrima en l’àmbit català.

LA FINALITAT



Millorar les condicions de material dels clubs.
Possibilitar el creixement quantitatiu i/o qualitatiu dels clubs.

ELS SOL∙LICITANTS:
Poden ser sol∙licitants de les subvencions a què es refereixen aquestes bases:



Els clubs catalans degudament afiliats a la Federació Catalana d’Esgrima.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana d’Esgrima que estiguin al corrent de
dels següents pagaments:
 Quota de club de la temporada 17/18.
 Llicències de la temporada 17/18.
 Sancions que la FCE hagi imposat al club durant la temporada 17/18.

LA SOL∙LICITUD:
Les sol∙licituds per concórrer a la convocatòria d’aquestes bases s’han de formular
mitjançant els impresos normalitzats presentats a l’annex.
La data límit per presentar la sol∙licitud és el dia 14 de juliol de 2018 i caldrà
presentar la documentació via correu electrònic (fce@esgrima.cat).
Els clubs sol∙licitants han de presentar, abans de la fi del termini de presentació de les
sol∙licituds, la següent documentació:




Document bàsic 1: instància de sol∙licitud.
Document bàsic 2: argumentació de necessitats.
Pressupostos de proveïdors detallats.

QUANTIA SUBVENCIÓ i CONCEPTES SUBVENCIONABLES
L’ajut a clubs corresponent a la temporada 17/18 per part de la Federació Catalana
d’Esgrima és d’un total de 10.000€. En cap cas un sol club podrà beneficiar‐se de més
d’un 10% del total subvencionable.
El concepte subvencionable és material d’esgrima. Per aquells clubs que disposin de
material cedit per la federació la major part de l’ajut estarà orientat a cobrir de forma total o
parcial el cost d’aquest material cedit per tal de fer‐lo seu permanentment a través dels ajuts a
clubs d’aquest any i els anys propers.

RESOLUCIÓ ATORGAMENT:
Les sol∙licituds presentades es valoraran d’acord amb els requisits i les necessitats que
argumenti el sol∙licitant. En tot cas la competència per a l’atorgament i denegació de
les sol∙licituds correspon al Comitè Executiu de la FCE.
TERMINIS I FORMA:
Sol∙licituds
La data límit per presentar la sol∙licitud és el dia 14 de juliol de 2018 a través dels
documents normalitzats.
Atorgament
La resolució d’atorgament i/o denegació es notificarà a través de correu electrònic als
clubs interessats el més aviat possible (orientativament la 1a setmana de setembre).
Justificació
Amb data límit 17 de setembre de 2018 els clubs beneficiaris hauran de fer arribar les
factures dels proveïdors, les quals hauran d’anar a nom de la FCE. Els imports hauran
de ser iguals o inferiors a la totalitat concedida i en cap cas podran superar‐la.
A la vegada hauran de complimentar el model “rebut” degudament en tots els seus
ítems, amb la quantia que mostri la factura del proveïdor. El document haurà de
presentar‐se en original, signat i segellat.
Pagament
La FCE procedirà al pagament de la subvenció directament als proveïdors.
Control
La FCE podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, el
destí de les quantitats atorgades.

