Criteris de Subvenció per Competicions 2022
La subvenció la podran sol·licitar els Clubs afiliats que es trobin al corrent del pagament de
la quota de Club anual, així com els organitzadors (tècnics) que disposin de Llicència
Federativa Catalana.
El termini mínim per sol·licitar la subvenció serà de 6 mesos previs a la data de la competició.
L’Organitzador haurà d’omplir la Memòria de la competició en un termini de 30 dies des de
la finalització de la competició, campionat o Lliga, en cas contrari la FAC no es farà càrrec
de les despeses de la competició en futures edicions. Si es realitza la Memòria passat aquest
15 dies, la subvenció en futures edicions es reduirà en un 50%.

1- Tipus de Competicions.
- Internacionals - Calendari FAI - Rellevants amb participació estrangera.
- World Cup - Lligues Internacionals FAI - Formen part d’un calendari internacional.
- Campionats d’Espanya - Calendari RFAE - Formen part del calendari nacional.
- Lliga Nacional - Calendari RFAE - Formen part del calendari nacional.
- Campionats de Catalunya - Calendari FAC - Campionat d’un o més dies consecutius.
- Lliga Catalana - Calendari FAC
- Altres Competicions - Calendari FAC
2- Nivells de Subvenció.
Nivell 1: Campionats de Catalunya - Lligues Catalanes
Nivell 2: Campionats d’Espanya - Lligues Nacionals
Nivell 3: Internacionals FAI - World Cup - Lligues Internacionals FAI
Nivell 4: Altres Competicions
3- Import màxim de subvenció segons el nivell.
Nivell 1: 500 €
Nivell 2: 400 €
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Nivell 3: 300 €
Nivell 4: 200 €

4- Subvenció extraordinària per nombre de participació.
> 20 participants: 100 €
> 25 participants: 150 €
> 30 participants: 200 €
> 40 participants: 250 €
> 50 participants: 300 €
> 70 participants: 400 €
En Lligues i campionats de més d’un dia, s’establirà la mitjana de participació de l’any
anterior.
* Exemple: Campionat Cat ( 500€) + 22 participants (100 €) = Total (600)
5- Subvenció per rellevància i projecció de la disciplina.
Tipus 1: 1000 € - Per Competició / Campionat o Activitat del calendari FAC.
Tipus 2: 500 € - Per Competició / Campionat o Activitat del calendari FAC.
El tipus assignat a la competició o activitat corresponent serà limitat en funció excedent de
subvenció total.
L’assignació serà acordada per Junta.
6- Competicions del calendari oficial de competicions amb dret a subvenció 2022.
Seran publicades al Calendari de Competicions corresponent a mesura que es vagin
sol·licitant amb una antelació mínima de 6 mesos a la data de la competició.
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