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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
FUNDACIÓ MALLORCA TURISME

2600 Extracte de la Resolució de la directora de la Fundació Mallorca Turisme de 5 de març de 2020 per
la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a l’organització d’esdeveniments
audiovisuals a Mallorca

BDNS (Identif.): 499318

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte
de la convocatòria, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhafp.gob.es
/bdnstrans/index) i a la pàgina web de la Fundació Mallorca Turisme www.fundaciomallorcaturisme.net:

Primer. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de la subvenció:

Les empreses, entitats privades, associacions, persones físiques que tenen la seva activitat principal vinculada al món audiovisual,
que compleixen els requisits que estableix l'article 8 de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca, i actuïn
com a promotors d'un esdeveniment audiovisual dels prevists a la convocatòria.

Entitats de l'administració local de Mallorca i els organismes públics que en depenen quan entre els seus objectius i finalitats hi hagi
la promoció del món audiovisual.

Segon. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar l'organització d'esdeveniments audiovisuals per tal d'impulsar la projecció de la marca Mallorca
en el mercat nacional i internacional com a destí atractiu per a realitzar esdeveniments culturals, formatius, empresarials o artístics vinculats
al sector audiovisual.

Seran subvencionables aquestes activitats que es duguin a terme al territori de Mallorca durant el període comprés entre l'1 de gener de 2019
fins al 31 d'octubre de 2020, ambdós inclosos.

L'activitat ha de tenir com una de les seves finalitats, de manera comprovable, la projecció nacional i/o internacional de la marca Mallorca
com a destí turístic.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, amb modificació BOIB núm.
96, de 4 d'agost). 

Quart. Quantia

El pressupost de despeses del Consell Insular de Mallorca per a l'any 2020 destina a aquesta convocatòria la quantitat de 200.000 € (dos-
cents mil euros), a càrrec del capítol 4, que es distribueix de la següent manera:

85.000 €. Línia 1, per a festivals, cicles, mostres audiovisuals, fires i mercats audiovisuals realitzats a Mallorca. Quantia màxima
subvencionable per esdeveniment i convocatòria:

Festivals audiovisuals: 40.000 €
Cicles i mostres audiovisuals: 15.000 €
Fires i mercats audiovisuals: 20.000 €

75.000 €. Línia 2 per a esdeveniments audiovisuals de caràcter internacionalitzador realitzats a Mallorca. Quantia màxima
subvencionable per esdeveniment i convocatòria: 35.000 €
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40.000 €. Línia 3, per trobades o reunions del sector audiovisual realitzats a Mallorca. Quantia màxima subvencionable per
esdeveniment i convocatòria: 25.000 €.

Cinquè. Termini per presentació de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds, i tota la documentació annexa, és de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà a la publicació de
l'extracte d'aquesta convocatòria en el BOIB, mitjançant presentació en el Registre electrònic de la Fundació Mallorca Turisme
(https://fundaciomallorcaturisme.net/seu-electronica/ - seu electrònica-) i també als llocs establerts en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39
/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en aquest darrer supòsit s'ha d'avisar de la
presentació al correu electrònic info@fundaciomallorcaturisme.net.

Sisè. Requisits dels esdeveniments

Han de ser de caràcter audiovisual
L'esdeveniment s'ha de realitzar al territori de Mallorca
Ha de servir per impulsar i promocionar la imatge de Mallorca com a plató cinematogràfic, mitjançant el cinema o altres productes
audiovisuals, i/o ha de fomentar la creació d'esdeveniments audiovisuals a Mallorca

Setè. Altres dades

El model normalitzat de sol·licitud i la documentació que s'hi ha d'acompanyar es troba disponible, igualment, a la seu electrònica de la
Fundació Mallorca Turisme.

Les subvencions que s'atorguen en aquesta convocatòria són incompatibles amb l'obtenció d'altres ajudes o contractes de la Fundació
Mallorca Turisme i són compatibles amb altres ajudes o subvencions d'altres entitats.

 

Palma, 5 de març de 2020

La directora de la Fundació Mallorca Turisme
Lucía Escribano Alés
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