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CIRCULAR: 23-2017
FECHA: 24-05-2017
Convocatoria de Ayuda para deportistas destacados de las Islas Baleares
Informació relativa a la convocatòria d'ajuts per a esportistes destacats de les Illes Balears perquè
puguin millorar els seus mitjans d'entrenament i l'accés a les competicions durant l'any 2017.
El càlcul dels imports econòmics es basarà en els resultats esportius obtinguts durant l'any 2016,
i en algunes excepcions, també en resultats vigents del 2014 i 2015 no celebrats al 2016 (veure
bases).
La sol·licitud d'ajut o patrocini ha de ser tramitada pel mateix esportista o un representant autoritzat,
tot i que part de la documentació presentada ha de ser convenientment certificada per la federació
esportiva corresponent.
Les bases estan publicades al BOIB Nº 63 de 23 de maig de 2017, i també estan disponibles a la
web de la Direcció General d'Esports i a la web de la Fundació per a l'Esport Balear.
Adjuntem una còpia amb aquest correu.
Un cop emplenada la sol·licitud (a mà o via web http://paeb.es), imprimiu-la, signau-la, feu-ne una
fotocòpia i, junt amb la documentació que s’adjunta, presentau-la al Registre de la Direcció General
d’Esports i Joventut, a qualssevol de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix
l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
Per a qualsevol dubte sobre l'ús de la web dirigir-se al 971 710 811 o al correu
promocio@fundacioesportbalear.es
El període de sol·licitud va començar el dimarts 23 de maig de 2017 i finalitza el dijous 22 de juny
de 2017 (ambdós inclosos).
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