ANNEX 2
Sol·licitud per ser inscrit en la convocatòria de subvencions per donar suport al programa
Talent IB que té com a objectiu facilitar la mobilitat dels autors i editors entre les illes i entre
aquestes i els territoris de parla catalana durant l'any 2019
1. Dades del sol·licitant
Nom i llinatges
DNI/NIE/Passaport
Adreça
CP

Localitat
Comunitat
autònoma

Municipi
Adreça
electrònica

País
Tel. fix

Tel. mòbil

Actua en qualitat de (marcau i/o completau l'opció que correspongui):
A

Representant d'una entitat
Raó social
NIF
Domicili
CP

Localitat
Comunitat
autònoma

Municipi
País

A/e

Tel. fix

B

Tel. mòbil

Autor i beneficiari únic

2. Dades de l'activitat concreta
Descripció:

Data prevista de l'activitat (introduïu-la amb format dd/mm/aaaa):
des de

fins a

E.P.E. Institut d'Estudis Baleàrics
CIF Q0700733I
Carrer d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, porta 1 – 07004 Palma
Tel. 971 17 89 96
info@iebalearics.org
www.iebalearics.org

2.1. Total subvencionable:
Nombre de persones:

Nombre de nits:

Total sol·licitat:

Acreditació:

€

€

La quantitat especificada s'ha de justificar amb factures.
3. Documentació que s'ha d'adjuntar
Documentación

Adjunta

Presentada
anteriormente

a) Acreditació de la identitat de l’empresa. En cas de ser una
persona física, fotocòpia del DNI, passaport, NIE o NIF.
b) La documentació acreditativa dels requisits de la condició de
beneficiari (IAE, escriptura de constitució de l’empresa i document
acreditatiu d’estar inscrit en la base de dades d’editorials del
Ministeri de Cultura, Educació i Esports).
c) Declaració responsable conjunta per mitjà del model normalitzat
(annex 3).

✘

d) Acreditació, si escau, que l’entitat està exempta de declarar l'IVA.
e) Memòria descriptiva detallada del projecte.

✘

f) Pressupost detallat del projecte (amb i sense IVA).

✘

g) Carta d'invitació de l'entitat que du a terme l'activitat, si escau.
h) Contracte amb l'autor o agent que permeti la publicació del llibre,
si escau.
i) Acreditació d'estar al corrent de pagaments davant l'Administració
de l'Estat, l'Agència Tributària de les Illes Balears i la Seguretat
Social (per a subvencions de més de 3.000 €).

4. Dades bancàries
Declar que som el titular del compte bancari següent i us sol·licit que hi ingresseu l'import de la
subvenció.
Codi IBAN del compte bancari:
ES

-

-

-

Codificació addicional IBAN no espanyols
-

-

SWIFT
(només per a beneficiaris no espanyols):

I perquè quedi constància de la sol·licitud, sign aquest document.
Data (dd/mm/aaaa):
Signatura del
sol·licitant:
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