DGCEC

Subvencions per al foment de projectes i activitats dirigits a la creació,
captació o increment de públics de la cultura
OBJECTE

Foment de projectes i activitats dirigits a la creació, captació o increment de
públics de la cultura a Catalunya

MODALITATS

Modalitat a)

Modalitat b)

Activitats de formació de públics no
professionals: jornades, tallers,
cursos, congressos, seminaris,
trobades... produïts per professionals i
que tinguin l’objectiu de formar en els
respectius llenguatges i generar
públics no professionals

Organització de Premis, Concursos
i Gales d’inauguració de
temporada que fomentin tot un sector.
S’exclouen els premis l’organització
dels quals tingui un pressupost
superior a 200.000 euros

DESTINATARIS

– Empreses privades (Persones físiques i jurídiques)
– Entitats sense ànim de lucre
Tant empreses com entitats han de dur a terme la totalitat o part de la seva
activitat en:
Modalitat a):

Modalitat b) :

Àmbit de la formació

Àmbits de les arts escèniques, arts
visuals, audiovisual o música
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REQUISITS

– Dur a terme l’activitat a Catalunya
– Fer servir el català com a llengua vehicular de l’activitat com a mínim en un
50%
– Realitzar l’activitat dins del termini 1/10/2014 - 30/9/2015
– Acreditació d’anys d’experiència en la realització de l’activitat concreta a
subvencionar segons modalitat:
Modalitat b) Premis, Concursos i Gales
Modalitat a) Formació públics no
Inaugurals
professionals
Mínim 1 any

EXCLUSIONS

Mínim 2 anys

– Projectes exclusivament de forma no presencial
– Formació de professionals dels sectors
– Festivals, mostres, cicles
– Revistes culturals
– Projectes i activitats per encàrrec d’una entitat pública
– Equipaments nacionals i equipaments escènics i municipals del SPEEM
– Les de l’àmbit del patrimoni cultural o que es dugui a terme per arxius,
biblioteques o museus

DESPESA
SUBVENCIONABLE

En general, aquella que està relacionada amb la producció i execució de
l’activitat/projecte

QUANTIA

No pot superar el 50% del cost
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