CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ACTIVITATS ACADÈMIQUES

Els socis de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL) podran
presentar sol·licituds d’ajuts per a activitats acadèmiques ─jornades, simposis, sessions
d’homenatge─ relacionades amb l’àmbit d’estudi de la societat. Les sol·licituds poden
ser individuals o col·lectives (presentades per més d’un soci). Les activitats s’hauran de
fer en règim d’organització per part de la SCLL o de coorganització entre aquesta
societat i una altra entitat, projecte o grup de recerca. El ajuts es podran destinar a cobrir
les despeses de l’organització de l’activitat mateixa (excloses les despeses de
manutenció) i/o de la publicació que se’n derivi.
Per a activitats que s’hagin de dur a terme al llarg de cada any es concediran 5
ajuts de 600 € cadascun. Només se’n podrà atorgar un per a cada activitat. Un mateix
soci no podrà obtenir-ne dos anys consecutius. Les peticions s’hauran d’enviar a la
secretaria de la SCLL (scll@iec.cat – c. Carme, 47 – 08001 Barcelona) abans del 31
d’octubre de l’any anterior al de la realització de l’activitat. Cada sol·licitud ha
d’incloure una proposta detallada, amb el programa i la relació dels participants
previstos, el pressupost desglossat (ingressos i despeses, amb indicació de les altres
fonts de finançament de què es disposa), i una justificació raonada dels objectius, els
destinataris i la vinculació de l’activitat amb la institució, el projecte o el grup de
recerca que en siguin coorganitzadors (extensió màxima: 1 pàgina).
La Junta de la SCLL resoldrà les sol·licituds d’ajut d’acord amb els criteris
d’idoneïtat i interès de les propostes en relació amb els objectius de la SCLL i, si escau,
d’equilibri entre les temàtiques més relacionades amb la llengua i les més relacionades
amb la literatura. La resolució es prendrà en una reunió de la Junta el mes de desembre i
es donarà a conèixer en el termini de trenta dies al web de la SCLL. Entre les
sol·licituds presentades la Junta en podrà triar alguna, que tingui caràcter internacional i
que estigui vinculada a les terres de llengua i cultura catalanes, per a optar a la
convocatòria anual de sol·licitud d’ajuts per a activitats extraordinàries de les societats
filials de l’IEC; en qualsevol cas, els ajuts no s’acumularan.

