ANNEX 3

DESCRIPCIÓ BÀSICA DE L’ACTIVITAT O PROJECTE
A. SOBRE L’ENTITAT
1. DADES BÀSIQUES
Nom de l’entitat

CIF

Persona responsable del projecte

2. ÀMBIT TEMÀTIC, TERRITORIAL I POBLACIONAL D’INTERVENCIÓ DE L’ENTITAT

Àmbit temàtic de la intervenció prioritària de l’entitat:
Cultura, ensenyament, joventut, atenció social, igualtat de gènere, cooperació internacional, esports, participació
ciutadana, defensa del territori
Àmbit territorial o zona prioritària d’intervenció: Quina zona? Quin barri? A tota la vila?
Àmbit poblacional/destinataris prioritaris: Dones, infants, joventut, gent gran, persones nouvingudes, persones en general...

3. BREU DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT
Trajectòria, objectius, col·lectiu al qual s’adreça i valors en els quals se sustenta la seva activitat,
Any de fundació:

Anys d’activitat:

Objectius i col·lectiu al qual s’adreça:
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Valors:

4. PRINCIPALS PROJECTES I/O SERVEIS DESENVOLUPATS AMB ANTERIORITAT A AQUEST ANY
Nombre de projectes realitzats durant l’exercici 2018
Nombre de projectes realitzats durant l’exercici 2018 o curs/temporada 2017/18 amb col·laboració amb altres entitats:
Relacioneu els projectes realitzats durant l’exercici 2018 o curs/temporada 2017/18:
(Citeu les entitats col·laboradores, si escau)

5. RECURSOS PROFESSIONALS I BASE SOCIAL
Nombre de persones assalariades
Nombre de persones voluntàries
Nombre de persones associades
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6. FINANÇAMENT DE L’ENTITAT, balanç d’ingressos i despeses de l’any 2018
Ingressos:

€

Despeses:

€

Balanç final

€

B. SOBRE EL PROJECTE PRESENTAT A SUBVENCIÓ DURANT L’ANY 2019 o TEMPORADA/CURS 2018-19
7. IDENTIFICACIÓ
Denominació:

Àmbit temàtic i programa:

Lloc de realització:

Altres entitats col·laboradores en aquest projecte:

Data d’inici:

Data de finalització:

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

Justificació de la necessitat del projecte, actors que hi intervenen, valors que promou, voluntat de permanència en el temps...
(En el cas de clubs esportius cal adjuntar les fitxes federatives i especificar detalladament les no federatives per a cada categoria/edats i
esportistes que no comparteixen)

9. DESTINATARIS DEL PROJECTE

Breu descripció del col·lectiu destinatari del projecte. Cal descriure, si escau, la participació del col·lectiu destinatari en el procés de
definició, execució i seguiment del projecte.

10. OBJECTIUS I RESULTATS

Objectius: Situació concreta positiva que aconseguirà la població beneficiària amb l’execució del projecte. El seu assoliment no es pot
garantir totalment amb l’execució del projecte.

Resultats esperats: Els resultats són els productes que el projecte pot garantir com a conseqüència de l’execució de les seves activitats.
Els seu assoliment es port garantir totalment amb l’execució del projecte. Valorar l’impacte esperat, explicar com millorarà la capacitació
de les persones i col·lectius implicats, la millora de la sensibilització de la població en general respecte a l’objecte del projecte i el grau de
millora en l’accés a la informació que aporta el projecte.

11. FASES DEL PROJECTE (EXECUCIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT)

EXECUCIÓ
Activitats rellevants a través de les quals s’ha executat el projecte
Són les accions indispensables per aconseguir cadascun dels resultats. A cada activitat li pot Calendari
correspondre un conjunt d’accions.
Activitat

Data inici:
Data finalització:

Accions i resultats
esperats
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Activitat

Data inici:
Data finalització:

Accions i resultats
esperats
Activitat

Data inici:
Data finalització:

Accions i resultats
esperats
Activitat

Data inici:
Data finalització:

Accions i resultats
esperats
AVALUACIÓ I SEGUIMENT
Pla d’avaluació i seguiment del projecte.
Com avaluarem i com farem el seguiment del nostre projecte.

Indicadors definits per a l’avaluació i seguiment de les activitats descrites a l’apartat anterior.
Els indicadors han de ser quantitatius per poder comprovar amb posterioritat el grau d’assoliment dels objectius.
Indicador activitat :
Indicador activitat :
Indicador activitat :
Indicador activitat :

12. PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ

Productes que s’han previst: Cartells, díptics, tríptics o altres programes de mà, banderoles, web o altres sistemes de difusió

Missatge i públic objectiu al que s’ha adreçat la comunicació

13. RECURSOS MÍNIMS NECESSARIS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE

HUMANS: (Nombre de persones que han participat al projecte)
Recursos humans propis a disposició del projecte

Recursos humans aliens per al desenvolupament del projecte

INFRAESTRUCTURALS: (Locals, instal·lacions, equips tècnics per al desenvolupament del projecte)
Infraestructures pròpies a disposició del projecte

Infraestructures alienes previstes en règim de lloguer o compra per al desenvolupament del projecte

MATERIALS: (Allò que haureu de comprar o llogar)
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14. PLA DE VIABILITAT ECONÒMICA DEL PROJECTE – PRESSUPOST GENERAL 2019 (o temporada/curs 2018-19)
DESPESES PREVISTES
A. Recursos humans (Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual)

€

B. Lloguer (de materials, infraestructures, etc)

€

C. Subministraments (llum, aigua, gas, etc)

€

D. Comunicacions (telèfon, correu, missatgeria)

€

E. Manteniment d’edificis i/o instal·lacions

€

F. Adquisició de material fungible (d’oficina, etc)

€

G. Transport - Missatgeria

€

H. Publicitat i propaganda

€

I.

Assegurances

€

J.

Allotjament i dietes

€

K. Viatges i desplaçaments

€

L. Treballs realitzats per a empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el
projecte)

€

M. Altres despeses (no incloses als apartats anteriors)

€
Total de despeses previstes

€

INGRESSOS PREVISTOS

€

A. Subvenció municipal (import sol·licitat)

€

B. Subvencions d’altres administracions

€

C. Subvencions d’ens privats

€

D. Recursos propis de l’entitat

€

E. Taquillatge

€

F. Quotes d’inscripció

€

G. Venda de productes

€

H. Publicitat i/o esponsorització

€

I.

€

Altres ingressos
Total d’ingressos previstos

€

Balanç final (Ingressos menys despeses)

€

15. PLA DE REVALORACIÓ DEL PROJECTE

Aspectes o continguts del projecte que es podrien reformular segons la disminució dels ingressos previstos.

Tordera,
de/d’
Signatura del representant legal,

de

Segell de l’entitat,

4/4

