ON PUC OBTENIR MÉS INFORMACIÓ?
Consell Insular de Menorca: pl. de la Biosfera, 5, de Maó,
i pl. de la Catedral, 5, de Ciutadella
Al web del CIM (www.cime.es) o del SAL (http://sal.cime.es)

QUIN ÉS L’OBJECTIU DELS AJUTS?
Augmentar la presència i l’ús normal de la llengua catalana en
diferents sectors de la societat menorquina a fi d’arribar a la
igualtat plena de les dues llengües oficials i fer valer els drets
lingüístics de tots els ciutadans de les Illes Balears.

LÍNIES D’AJUTS
LÍNIA 1. Suport a l’edició en llengua catalana
LÍNIA 2. Foment de l’ús del català a l’empresa
LÍNIA 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu

QUI POT SER BENEFICIARI D’AQUESTS AJUTS?
LÍNIA 1. Els autors, editors o productors de llibres, música i
vídeos en llengua catalana produïts a l’illa o la temàtica dels
quals sigui d’interès especial per a Menorca.
LÍNIA 2. Les empreses turístiques, comercials i industrials
establertes a Menorca i que vulguin fer una actuació de
foment de l’ús del català en els seus establiments.
LÍNIA 3. Les entitats i els clubs esportius amb domicili a
qualsevol dels municipis de l’illa.

PER A QUINES ACTUACIONS PUC DEMANAR AJUT?
LÍNIA 1
Edició de llibres, CD, DVD, etc., en català editats a Menorca,
d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals
sigui d’interès per a Menorca.
LÍNIA 2
a) Retolació exterior i interior
b) Etiquetatge de productes
c) Elaboració i edició de material: factures, catàlegs,
bosses, targetes, cartes de restaurant, manuals
d’instruccions, fulls divulgatius, etc.
d) Disseny de pàgines web en català
LÍNIA 3
a) Retolació exterior i interior
b) Elaboració i edició de material: carnets, targetes, paper
de carta, sobres, etc.
c) Disseny de pàgines web en català
d) Enregistrament de megafonia en català

Si teniu previst renovar el material imprès del vostre
establiment, empresa o club, canviar el rètol o editar
material nou en català, guardau les factures perquè us
serviran a l’hora de demanar l’ajut.

QUIN AJUT PUC OBTENIR?
LÍNIA 1. Un màxim de 2.000 € per beneficiari en funció de
la puntuació obtinguda d’acord amb el barem que figura en
les bases.
LÍNIES 2 I 3
a) Pressupost de fins a 400 € (sense IVA) 100 %
b) Pressupost de més de 400 € (sense IVA) 75 %
(fins a un màxim de 1.000 €)

ON HE DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD?
Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant model
normalitzat que es facilitarà al Consell Insular de Menorca
(www.cime.es), i s’han de presentar d’acord amb les
indicacions següents:
a) Les persones jurídiques i les entitats sense
personalitat jurídica les han de presentar de forma
electrònica en el registre electrònic del CIM
(www.cime.es) o en qualsevol altre registre electrònic
d’acord amb l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, de
procediment administratiu comú.
b) Les persones físiques les poden presentar
presencialment als punts del Servei d’Atenció
Ciutadana del CIM a Maó i Ciutadella, al registre
electrònic del CIM (www.cime.es) o en qualsevol altre
punt d’acord amb el que estableix l’art. 16.4 de la Llei,
39/2015.

QUIN TERMINI TENC PER ACOLLIR-ME
A AQUESTS AJUTS?
Aquesta convocatòria va destinada a actuacions realitzades
entre l’1 de novembre de 2017 i el 31 d’octubre de 2018.
El termini de presentació de sol·licituds acaba
el 15 de setembre de 2018.

