Nom de la
convocatòria

Aprovació de la convocatòria de subvencions per al foment de la
competitivitat de l’artesania de Mallorca per a l’any 2020

BOIB

Nº71 de 5 de maig de 2020

Link
convocatòria

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2020/11168/633898/aprovacio-de-laconvocatoria-de-subvencions-per-al

Objecte

Programes i activitats desenvolupats entre el 6 de setembre 2019 i el 5
de setembre 2020.

Beneficiaris

a) Empreses, comunitats de béns, autònoms i els treballadors
assalariats que estiguin en possessió del document CA (Carta
artesà) CMA (Carta Mestre Artesà) o DQA (Document de
Qualificació Artesanal)
b) En cas d’estar pendent de visita, aquest document ha de ser de
com a mínim 1 mes comptador a partir de la publicació de
l’extracte de la convocatòria.
c) Les associacions han d'estar inscrites en el registre corresponent i
han de tenir un mínim de 5 associats en possessió d'una
acreditació artesana o que estigui pendent de visita.

Línia 1. Organització d'activitats de foment mercats, fires, espais de
venda, exposicions, festes i jornades que promocionin els productes
artesans de Mallorca. Subvenció màxima:
- Associacions: 3.000,00 € per projecte
- Empreses/Autònoms/Comunitats de béns: 2.000,00 € per projecte
Línia 2. Participació en fires i mercats: Assistència en qualitat
d'expositor a fires o mercats d'artesania i participació en trobades i/o
encontres del sector. Es poden incloure fins a quatre fires i es
subvenciona com a màxim:
Associacions: 2.000,00 € en total.
Empreses/comunitats de béns/autònoms: 1.500,00 €.

Import

Línia 3. Millora de la formació professional, organització de cursos de
formació i tallers (amb un mínim de 5 alumnes) i assistència a cursos de
formació, tallers, congressos nacionals i/o internacionals. S'inclouen els
cursos de perfeccionament relacionats amb l'activitat artesanal i els
cursos en matèria de gestió empresarial o comercialització. Subvenció
màxima:
Associacions i treballadors assalariats: 3.000,00 € per projecte.
Empreses/Autònoms/Comunitats de béns: 3.000,00 € per projecte
Línia 4. Difusió dels oficis artesans: L'edició de mitjans de promoció i
divulgació de l'ofici artesà, atàlegs, fullets, tríptics, llibres, campanyes de
publicitat en premsa, ràdio, televisió, en línia, tanques publicitàries, o
altres mitjans, retolació i impressió de vehicles, com a mínim en llengua
catalana. Subvenció màxima:
Associacions: 1.500,00 €.
Empreses/Autònoms/Comunitats de béns: 2.000,00 €.
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Que es
subvenciona?

-

-

Termini
presentació
sol·licituds

El cost de l'organització, la realització i la gestió de l'activitat de
foment
El lloguer dels diferents espais, locals i carpes
Animació i ambientació de l'espai (música, degustacions,
actuacions d'entreteniment...)
La gestió, l'atenció i la vigilància del corresponent espai
La neteja, la instal·lació, el manteniment i la retirada de
subministraments (aigua, electricitat)
La publicitat i l'edició de catàlegs, fulletons i tríptics,... han d'estar
exclusivament relacionats amb l'actuació que es realitzi, acotat
temporalment a la durada de l'actuació i en llengua catalana.
Lloguer d'equips de megafonia i audiovisual.

Quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de
l'extracte d'aquesta convocatòria

Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE)
Ajuntament de Santa Maria del Camí
Plaça de la Vila nº1, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent de
Desenvolupament Local)
Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net
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