FEDERACIÓ BALEAR
DE MUNTANYISME
I ESCALADA
C/ de l'Uruguai s/n. (Edifi PalmaArena) 971.29.13.74 - secretaria@fbmweb.com

Palma, a 28 de setembre 2018

A l'atenció dels Clubs i esportistes federats:

Per la present, volem informar a tots els Clubs i entitats esportives afiliades a la Federació
Balear de Muntanyisme i Escalada de la iniciativa aprovada en Junta Directiva de
Desembre 2.017 per la que es crea el Procediment de Subvencions FBME anual elaborat
per la Secretaria Tècnica amb la finalitat de fer arribar a tots els Clubs i Federats part dels
recursos de la Federació, promocionant i amb el reconeixement d’aquelles iniciatives o
accions que de forma transversal afectin d’una u altra manera al muntanyisme i a les
competències de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada.

La dotació econòmica aprovada en el pressupost 2.018 mitjançant reserva de Fons
correspon a 6.000 € per destinar a Clubs i/o Esportistes Federats que es repartiran de
forma prorratejada entre les peticions de Projectes realitzats en el present any que es
valoraran d’acord al procediment que adjuntem.
Aquest procediment contempla un Calendari d’actuació que exposem a continuació:
•

Publicació i comunicat a Clubs i Esportistes Federats abans de dia 1/10/2018

•

Període de presentació de Projectes Subvencionables fins dia 31/10/2.018

•

Valoració de documentació i presentació a Junta Directiva fins 20/11/2.018

•

Comunicació de resolucions als afectats 23/11/2.018 (3 dies per al·legacions)

•

Entrega justificants per part dels peticionaris 26/11-14/12/2.0181

•

Abonament de Subvencions 2.018 reservades els dies 15 i 30 de desembre de
2.018
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Poden existir excepcions per aquelles activitats susceptibles de ser subvencionades però que no es
puguin justificar dins el període establert (26/11-14/12). S’hauran de presentar factures proforma o bé
un pressupost aproximat del valor de l’activitat que posteriorment s’haurà de justificar.

Així doncs, esperem que el Procediment sia clar per poder realitzar els Projectes i la
recopilació de documentació a entregar en els períodes establerts i mirant de poder atendre
totes les sol·licituds en temps i forma per donar continuïtat a la fórmula aprovada.

Quedem a la vostre disposició per a qualsevol consulta.

Fcec. Xavier Colom Canals.
President F.B.M.E.

