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FITXA TÈCNICA DEL PROJECTE CULTURAL
1. Dades de l'entitat sol·licitant
Nom de l’entitat

NIF

2. Identificació del projecte i/o activitat
Títol del projecte / activitat
Lloc de realització
Data d’inici

Data d’acabament

3. Descripció del projecte
Breu descripció del projecte que es vol desenvolupar

4. Antecedents, context i justificació del projecte
Origen de la idea, antiguitat del projecte, significació dins l'entitat i dins el municipi, expectatives, etc.
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5. Objectius i resultats esperats
Accions genèriques i concretes que donen sentit al projecte i l'impacte que tindrà l'acció una vegada feta.

6. Indicadors d’avaluació
És una activitat oberta al públic en general?
Sí

No

Idioma emprat en l'activitat

A qui?

 Català

Castellà

Altres

Nombre de voluntaris participants actius
(Quantes persones col·laboraran en l'organització, l'execució, ...)
Nombre de participants passius (Quin és el total de públic assistent que es preveu? Indicar només el
d'UNA activitat)
Fins 50 51-100 101-150  Més de 151
Projecció del municipi.
(Amb l'activitat, es projecta el municipi arreu? A quin àmbit territorial i poblacional és projectat? )
Adjunteu el dossier de premsa
Impactes en la Premsa comarcal i/o provincial



Impactes en la Premsa Nacional



Altres entitats que hi col·laboren, participen o coorganitzen
Nom

Tasca que realitzen

Grups/ associacions, integrats i consolidats dins de l'entitat, amb trajectòria superior a 5 anys
Nom

Altres indicadors

Tasca que realitzen

Afegiu tot allò que creieu convenient per avaluar millor el vostre projecte
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7. Mitjans de divulgació del projecte
Cartells, díptics, tríptics, o d'altres programes de mà, banderoles, web, campanyes d'acció concretes,
àmbits territorials i poblacionals de divulgació , etc.

Cartells

Quantitat:

Zona/es distribució:

Programes de mà

Quantitat:

Zona/es distribució:

Banderoles
Pancartes
Premsa escrita

Mitjà/ns:

Ràdio

Mitjà/ns:

Web
Altres

8. Pressupost de l'entitat per al curs _________
INGRESSOS
Recursos propis:
Quotes d'associats _______
Entrades _______________
Venda de productes o
serveis ________________
Altres _________________
Patrocinadors privats:
__________________
__________________
__________________
Subvencions públiques:
__________________
__________________
Altres subvencions Aj.:
__________________
__________________

DESPESES
Imports en €: Personal propi:
Salaris_________________
€ Seguretat social_________
€ Altres _________________

€
€
€

€ Material no inventariable:
€
___________________
___________________
___________________
€
€ Altres despeses:
€
Empreses de serveis _____
Lloguers _______________
Serveis professionals _____
€ Transports______________
€ Assegurances ___________
Despeses bancàries ______
Publicitat i propaganda ___
Subministraments _______
€ Premis ________________
€ Altres _________________

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Altres ingressos:
__________________
__________________

€
€

Subtotal ingressos:

€ Subtotal costos directes:

Import de subvenció
sol·licitada:

€

TOTAL INGRESSOS

€ TOTAL DESPESES

€

Costos indirectes1:
____________________
____________________

€
€
€

Només quan resti previst a les Bases reguladores de la subvenció.
Excepte quan aquestes estableixin un percentatge fix sobre les despeses directes, s'hauran de
justificar els criteris d'imputació i el seu càlcul, d'acord amb principis i normes de comptabilitat
generalment acceptats, en una memòria adjunta a aquest pressupost.
1
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9. Detall de sol·licituds d'altres subvencions per aquest mateix projecte
L'entitat ha sol·licitat altres subvencions per aquest mateix projecte?
No

Si, les que tot seguit es relacionen:

Administració:

Quantitat sol·licitada:

Estat de la sol·licitud:

Quantitat concedida:

Pendent de resoldre

Denegada

Concedida

Administració:

Quantitat sol·licitada:

Estat de la sol·licitud:

Quantitat concedida:

Pendent de resoldre

Denegada

Concedida

Administració:

Quantitat sol·licitada:

Estat de la sol·licitud:

Quantitat concedida:

Pendent de resoldre

Denegada

Concedida

Administració:

Quantitat sol·licitada:

Estat de la sol·licitud:

Quantitat concedida:

Pendent de resoldre

Denegada

Concedida

10. Altres dades
Totes aquelles altres dades que creieu d'interès i que no s'hagin expressat

La persona signatària DECLARA que les dades contingudes en aquest
document són certes i es compromet a aportar, en el moment de la
justificació de la subvenció que, si escau, li sigui atorgada a l'entitat que
representa,

tota

la

documentació

necessària

per

permetre

la

seva

verificació.

Corbera de Llobregat, ....... de ....................... de 20 ..........
Nom i cognoms de la persona signatària: .................................................................
DNI ..................................................
Càrrec a l'entitat: ...............................

Signatura i segell de l'entitat

