Número 13, 14 de juliol de 2016

Organisme: Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya
Data publicació: 28 de juny de 2016
RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any
2016, i s'obre la convocatòria corresponent.
Programa 5: Comercialització de l'artesania
Objectiu
Promoure la comercialització de l'artesania i fomentar-ne la competitivitat i la
qualitat mitjançant la participació d'empreses artesanes en fires i salons
relacionats amb l'activitat artesanal.
Beneficiaris
Empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d'oficis
artesans publicat a l'annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre
l'activitat artesanal (DOGC núm. 6786 de 12.1.2015).
S'exclou expressament l'artesania alimentària i aquella que no estigui detallada
en l'esmentat Repertori de famílies d'oficis artesans.
Requisits
Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de
participació en les diferents actuacions sigui de 1.000,00 euros, essent la
despesa de cadascuna de les fires de, com a mínim, 500,00 euros
Tipologia d’accions subvencionables:
Participació mitjançant estand en fires i salons que estiguin relacionats amb
l'activitat artesanal.
Quantia de la subvenció

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00
euros.
Conceptes subvencionables
- Contractació de l'espai i de l'estand.
- Lloguer de mobiliari i assegurances.
- Despeses de muntatge, desmuntatge i decoració sempre que es
realitzi per compte aliè.
- Serveis de vigilància, seguretat i neteja, així com contractació
d'hostesses com a personal extern.
- Transport de mercaderies (sempre que es realitzi per compte aliè).
- Retolació i senyalització, publicitat en mitjans de comunicació, incloses
les despeses de disseny, producció i edició, si s'escau.
Criteris d’atorgament
a) Estar en possessió del carnet d'artesà professional vigent abans de
l'obertura del termini de presentació de ISSN 1988-298X
b) Que la fira tingui caràcter sectorial o vinculat amb l'activitat del sol·licitant
(fins a 20 punts).
c) Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel
CCAM (fins a 10 punts). En el cas d'empreses que sol·licitin per primer cop
s'atorgaran directament 7,5 punts.
d) Finançament de l'actuació (fins a 10 punts) (import de recursos propis, import
d'ajuts i subvencions i import d'altres conceptes).
e) La projecció internacional que representa per als sol·licitants (fins a 10
punts).
Documentació complementària
Es requereix la següent documentació: En el cas de no disposar del carnet
d'artesà professional emès per la Generalitat de Catalunya, s'haurà d'aportar
una memòria gràfica (preferentment audiovisual) on s'observi la persona
artesana realitzant una peça de complexitat tècnica elevada en l'ofici/s
vinculat/s als productes que elabora.
Observacions
Els projectes s’han de dur a terme des de l’1 de gener de 2016 al 31 de
desembre de 2016.
Només es pot presentar una sol·licitud per beneficiari, malgrat que cada
sol·licitud pot incloure més d’una acció.
En concurrència competitiva.

Termini
Període de sol·licitud a partir del 4 de juliol fins al 26 de juliol de 2016 .

