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Amb el suport de:

XIV CONVOCATÒRIA
D’AJUTS PER A

L’ORGANITZACIÓ
DE CONGRESSOS,

JORNADES, CURSOS,
ITINERARIS I
TROBADES

 

 

P AT R O N AT   F O R M AT   P E R :

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura



OBJECTE
Donar suport i fomentar la realització de 
congressos, jornades, cursos, itineraris, 
trobades i altres activitats (excepte cicles de 
conferències) organitzats de manera conjunta 
per dos o més centres o per un centre d’estudis 
en col·laboració amb altres entitats 
(preferiblement universitats o altres centres 
d’investigació).

TIPUS D’AJUTS
Poden optar a aquesta convocatòria els centres 
i instituts d’estudis que realitzin una activitat 
sobre patrimoni (cultural, natural, històric, 
artístic, lingüístic, etnològic o arqueològic), 
literatura, llengua, art, geografia, educació, 
integració social, factors de desenvolupament 
econòmic d’una regió, o temes mediambientals.

No es podrà presentar més d’una sol·licitud 
per centre.

DURADA
Se subvencionaran activitats que es realitzin 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.

IMPORT
La quantia dels ajuts oscil·larà entre els 300 € i 
els 1.500 €.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA 
SOL·LICITUD

El 2 d’octubre de 2015. No s’admetran 
sol·licituds amb data d’admissió de correus 
posterior al termini de la convocatòria.

SOL·LICITUDS
La documentació sol·licitada juntament amb 
l’annex a aquesta convocatòria ha de ser 
obligatòriament enviada per correu electrònic a 
l’adreça nuria@irmu.org i per correu ordinari a la 
seu de l’Institut Ramon Muntaner, Mas de la 
Coixa, Rotonda Eix de l’Ebre N-420 s/n, Móra la 
Nova 43770, Ribera d’Ebre. 
Caldrà presentar la documentació següent:
- Document 1:
 · Formulari de sol·licitud amb declaració de 
l’entitat sol·licitant que s’ha presentat la 
documentació i que s’accepten les condicions, 
requisits i compatibilitat establerts a les bases.
- Document 2:
 · Full de dades principals de l’activitat.

CRITERIS DE VALORACIÓ 
Les sol·licituds seran valorades partint de 
l’aplicació dels següents criteris:
a) L’estructura i durada de l’activitat: nombre 
d’entitats organitzadores, col·laboració d’altres 
entitats de recerca, preferentment de l’àmbit 
universitari, caràcter supracomarcal. 3 punts
b) Interès científic de l’activitat  presentada. 
Que es tracti d’activitats  innovadores i d’interès 
general. 3 punts
c) Proposta econòmica: pressupost, ingressos 
previstos, col·laboracions, suports, viabilitat del 
projecte, etc. 2 punts
d) Pla de comunicació i difusió. 1 punt
e) La participació de les entitats sol·licitants 
en els projectes de l’IRMU. 1 punt

Per optar a les subvencions, s’ha d’obtenir una 
puntuació mínima de 5 punts.

RESOLUCIÓ
La segona quinzena del mes de gener de 2016.
  


