CONVOCATÒRIA PER A L’OBTENCIÓ D’UN AJUT AL FINANÇAMENT D’UN PROJECTE QUE
HAGI TREBALLAT ACTIVAMENT LA INCORPORACIÓ DE LA DANSA A LA SOCIETAT

Barcelona, 2 de maig de 2013

1. Objecte
La present convocatòria té per objecte l’ajut al finançament d’un projecte artístic que hagi
treballat activament la incorporació de la dansa a la societat.
2. Beneficiaris
Els potencials beneficiaris de l’ajut ofert han de reunir els següents requisits:
‐
‐
‐
‐

Estar en actiu en l’actualitat dins el sector de la dansa.
Comptar amb una trajectòria mínima de dos anys en el sector de la dansa.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i front la Seguretat Social.
Complir la totalitat de requisits exigits en les condicions de la present convocatòria.

3. Import i tramitació de l’ajut al finançament
L’import de l’ajut al finançament en cap cas serà inferior a 3.630 € IVA inclòs.
El Mercat de les Flors abonarà directament aquest import al projecte artístic que hagi
resultat guanyador de la convocatòria pública mitjançant la signatura d’un contracte artístic.
4. Presentació de sol∙licituds
Les sol∙licituds de participació a la present convocatòria es presentaran conforme el model
que s’inclou com a Annex I i amb la documentació addicional que en aquest s’assenyala, de
forma telemàtica a l’adreça de correu electrònic comunicacio@dansacat.org.
El termini de presentació de les propostes finalitzarà el dijous 30 de maig de 2013 a les 14.00
hores.
5. Criteris de selecció i resolució
La concessió de l’ajut respectarà els principis de publicitat, transparència, igualtat i lliure
concurrència i estarà limitat a la disponibilitat pressupostària.
Es valorarà la trajectòria professional dels sol∙licitants, la qualitat del projecte i la seva
viabilitat econòmica.

La Comissió de Selecció que valorarà les propostes presentades estarà formada per un
representant de l’APdC, per un representant el Consorci Mercat de les Flors/Centre de les
Arts de Moviment i per un representant de l’Institut del Teatre.
6. Informació i publicitat
La resolució de la convocatòria serà exposada al públic al web de l’Associació de
Professionals de la Dansa de Catalunya (www.dansacat.org) el dilluns 10 de juny de 2013.

ANNEX ‐ MODEL DE SOL∙LICITUD

Raó social
C.I.F.
o
Persona física
N.I.F.

Domicili
Codi postal i localitat
País
Telèfon
Mail

SOL∙LICITA participar en el procés de selecció per a l’obtebció d’un ajut al finançament d’un
projecte que hagi treballat activament la incorporació de la dansa a la societat segons les
bases de la present convocatòria.
A Barcelona, en data ___________________________________________________de 2013

Signatura del sol∙licitant
Documentació que s’ha d’aportar juntament amb la presentació d’aquesta sol∙licitud:
Curriculum personal/equip.
Resum explicatiu del projecte.
Memòria econòmica.
Certificat de trobar‐se al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària.
Certificat de trobar‐se al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
Document/s oficial/s acreditatiu/s de trobar‐se actiu en l’actualitat en el
sector de la dansa.
o Document/s oficial/s acreditatiu/s de comptar amb una trajectòria mínima de
dos anys en el sector de la dansa.

o
o
o
o
o
o

