Benvolgut senyor,
Benvolguda senyora,
El DOGV núm. 8014, de 04.04.2017 va publicar les Bases Reguladores
de les ajudes dirigides al sector turístic de la Comunitat Valenciana
(Circular Informativa de l’FVMP núm. 14/2017).
El DOGV núm. 8451, de 26.12.2018, ha publicat l´Extracte de la
Resolució per la qual és convoquen les Ajudes a Entitats Locals per a
l'any 2019 de Turisme Comunitat Valenciana, dirigides a la millora i la
competitivitat dels Recursos i Destinacions Turístiques de la
Comunitat Valenciana, a la qual es refereix la Circular Informativa de
l’FVMP núm. 1/2019 que adjunte.
Els beneficiaris són Ajuntaments i Mancomunitats de la Comunitat
Valenciana, organismes autònoms i ens públics que en depenguen. El
termini començarà el 15 de GENER de 2019 i finalitzarà el 15 de
FEBRER de 2019 a les 23:59:59 hores.
L'import global màxim destinat a les ajudes ascendeix, finalment, a
5.152.470,36 euros. Tota la tramitació s’haurà de fer de forma telemàtica i
en règim de concurrència competitiva.
En el cas que considereu necessari algun aclariment per part de l’FVMP no
dubteu a posar-vos en contacte amb Eugeni De Manuel, director de
Coordinació coordinacio@fvmp.org, o Filo Deval fdeval@fvmp.org.
Atentament,

Vicent Gil Olmedo
Secretari general
València, 27 de desembre de 2018
VGO/EDMR
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Sr. / Sra. Alcalde/ssa President/a de l'Ajuntament
Sr. / Sra. President/a de la Mancomunitat

Sr. / Sra. Alcalde/sa – Presidente/a del Ayuntamiento
Sr. / Sra. Presidente / a de la Mancomunidad
Valencia, 27 de desembre de 2018
VGO/EDMR
Estimado / a amigo /a:
El DOGV núm. 8014, de 04.04.2017 publicó las Bases
Reguladoras de las ayudas dirigidas al sector turístico de la Comunitat
Valenciana (Circular Informativa de la FVMP núm. 14/2017).
El DOCV núm. 8451, de 26.12.2018, ha publicado el Extracto
de la Resolución por la que se convocan las Ayudas a Entidades
Locales para el año 2019 de Turisme Comunitat valenciana, dirigidas
a la mejora y la competitividad de los Recursos y Destinos Turísticos
de la Comunitat Valenciana, a la que se refiere la Circular Informativa de
la FVMP núm. 31 que adjunto.
Los beneficiarios son Ayuntamientos y Mancomunidades de la
Comunitat Valenciana, organismos autónomos y entes públicos de ellos
dependientes. El Plazo comenzará el 15 de ENERO de 2019 y finalizará
el 15 de FEBRERO de 2019 a las 23:59:59 horas.

En el caso de que consideres necesaria alguna aclaración por
parte de la FVMP no dudes en ponerte en contacto con Eugeni De Manuel,
Director de Coordinación coordinacio@fvmp.org, o Filo Deval
fdeval@fvmp.org.
Atentamente,
EL SECRETARIO GENERAL

Vicent Gil Olmedo
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El importe global maximo destinado a las ayudas asciende,
finalmente, a 5.152.470,36 euros. Toda la tramitación se hará de forma
telémática y en régimen de concurrencia competitiva.

