
AJUTS A PROJECTES EDUCATIUS PER AL 2014

FITXA RESUM NÚMERO 1 DADES D'ENTITAT

NOM DE L’ENTITAT:
SEU SOCIAL:
NÚM. REGISTRE MUNICIPAL: NIF: TEL.:
ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC DE L’ENTITAT:

PRESIDENT: DNI: TEL.:
SECRETARI: DNI: TEL.:
TRESORER: DNI: TEL.:
NOMBRE DE SOCIS              ANY 2012 ANY 2013

Dades de notificació (omplir aquests camps si l’entitat no disposa de seu social)

PERSONA DE CONTACTE: DNI:
CÀRREC: ADREÇA:
CODI POSTAL: POBLACIÓ: TEL.:
ADREÇA ELECTRÒNICA:

OBJECTIUS DE L'ENTITAT

Pressupost any 2014

DESPESES
GLOBALS INGRESSOS

Subvencions Quotes
socis

Venda serveis i
productes

Total
Ingressos

initiator:es@fjal.com;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:7856662641884d4894815cc9b9963f8c

ecruz
Texto escrito a máquina



AJUTS A PROJECTES EDUCATIUS PER AL 2014

FITXA RESUM NÚMERO 2              LINEA D'AJUT

(especificar la línia d'ajut a la que es vol acollir)

NOM DE L’ENTITAT:

PROJECTE PEL QUAL ES DEMANA L’AJUT

Nom del projecte

Objectius del projecte

Descripció

Activitats previstes

Data i òrgan d'aprovació del projecte (junta, assemblea, claustre): 

(Aquesta informació sobre el projecte pot anar ampliada en un document adjunt,)

RECURSOS PREVISTOS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

RECURSOS ECONÒMICS PREVISTOS
DESPESES INGRESSOS

Compra materials Subvencions públiques
Personal Subvenció Ajuntament
Publicitat Venda entrades
Lloguers Venda productes
Prestació serveis Pressupost entitat
Altres Altres
Total despeses

projecte
Total ingressos

projecte
* Cal adjuntar un document on s'especifiquin els conceptes de despeses i ingressos.



RECURSOS MATERIALS PREVISTOS
(assenyaleu-los a la columna de la dreta)

PROPIS MUNICIPALS
Local Local o sales municipals
Equipament informàtic Infraestructura municipal (tarimes, etc.)
Equipament d'infraestructura tècnica Impremta
Equip de so Ús de la via pública
Altres Altres

NOTA: Les dues fitxes hauran d'anar conjuntament en el moment de la presentació de la sol·licitud
d'ajut.
No es subvencionaran més de dos projectes, encara que siguin de línies d'ajuts diferents.

NOTA:

� S’haurà d’acompanyar una certificació emesa pel secretari de l’entitat que legitimi l’actuació per
la qual es demana l’ajut esmentat que la Junta o l’Assemblea  ho han aprovat i indicant la data.
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