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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE PALMA

5778 Convocatòria pública subvencions Cultura 2019, Línia 7. Suport als projectes d'investigació

Extracte de l'acord de Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma de 29 de maig de 2019, por el qual es convoquen subvencions,
corresponents a la Línea 7. Suport als projectes d'investigació en l'àmbit de les humanitats, les ciències socials, o la cultura popular i
tradicional

BDNS (Identif.): 459956

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte
 de la convocatòria del text complet que es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.hacienda.gob.es

/bdnstrans/index) i a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (www.palmacultura.cat i www.palma.cat):

Primer. Beneficiaris:

Es pot presentar un projecte d'investigació realitzat per un sol autor o per diversos autors.

Segon. Finalitat:

L'objecte d'aquestes Bases és regular la convocatòria d'un premi destinat al desenvolupament de projectes d'investigació en els àmbits de les
humanitats i les ciències socials i/o la cultura popular i tradicional, els quals han d'estar vinculats, per la seva temàtica, a la ciutat de Palma.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança municipal de Subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovades pel Ple en data 26/02/2015 i publicades en el BOIB núm. 35 de
data 12 de març de 2015.

Quart. Consignació pressupostària de tota la línia:

6.000 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Des de l'endemà que es publiquin les Bases i finalitzarà el 31 d'agost de 2019

  

Palma, 7 de juny de 2019
  

El cap del Departament de Cultura
Damià Sans Tous
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