
A concesión das axudas do programa Ler conta moito está condicionada ao cumprimento

dos seguintes requisitos por parte das bibliotecas ou axencias de lectura solicitantes:

1º.- Comunicación das actividades concedidas coas datas concretas de celebración antes

do 20 de marzo de 2016 no formulario correspondente no portal da Rede de Bibliotecas

http://rbgalicia.xunta.es/solicitudes-subvencion-2016/login.php co  fin  de  garantir  a

actualización permanente do calendario do programa ler conta moito.

Co mesmo fin deberase comunicar calquera incidencia no programa de actividades (datas,

horas...) xa que deben ser aprobados polo servizo do Sistema de Bibliotecas e actualizalos

na axenda de actividades pública na internet.

2º.-  Facilitarlles,  unha  vez  feita  a  actividade,  aos  profesionais  da  animación  a

documentación e información necesaria para a facturación:

1- Certificado de realización da actividade.

2- Directrices para a facturación, publicadas na paxina web da Rede de Bibliotecas no

apartado  de  Axudas  e  subvencións-  Axudas  á  promoción  da  lectura  e  mellora  das

coleccións 2016 – ler conta moito – e que deberán ler antes de comezar o proceso de

facturación.

Así mesmo comunicarlles que o prazo máximo para facturar as actividades finaliza o  31

de outubro de 2016. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria non

se compromete a aboar as que se emitan fora do prazo establecido.

3º.-  Confirmación  das  actividades  realizadas, unha  vez  realizadas  as  actividades  as

bibliotecas  ou  axencias  de  lectura  participantes  disporán  dun prazo  de  5  días  hábiles

inmediatamente posteriores  para confirmalas no programa de xestión e cubrir a pequena

valoración sobre as mesmas.  
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4º.- Incorporar o logotipo do programa en todas as accións de difusión e/ou actividades

complementarias. 

5º.- Cargar directamente no blog do programa ler conta moito, dispoñible no portal da

Rede de Bibliotecas, unha imaxe que visibilice como foi o desenvolvemento da actividade

na  biblioteca  así  como  un  comentario  explicativo  que  a  acompañe,  ao  remate  da

actividade ou nos cinco días posteriores.

Por último, co fin de coñecer a opinión dos asistentes ás actividades, ponse a disposición

de todas as bibliotecas ou axencias de lectura participantes no programa unha enquisa de

avaliación para que a pasedes ao remate da actividade e deste xeito saber o grado de

satisfacción dos usuarios.

Os  resultados  destas  enquisas  e  as  vosas  opinións  teranse  en conta  no momento de

seleccionar  actividades  para  o  catálogo  do vindeiro  ano e  para  poder  mellorar  algún

aspecto do programa. 

Para calquera dúbida poderá enviar un correo a lercontamoito@xunta.es ou no seguinte

teléfono: 881 999 280 (Conchi)
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