Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats o projectes de participació ciutadana (2018)

Annex 3
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I PRESSUPOST

1. Identificació
Denominació del projecte:
Persona de contacte responsable del projecte:
Telèfon i/o adreça electrònica de contacte:
Lloc de realització:
Modalitat del
projecte:

(A) Per afavorir la participació ciutadana en les polítiques municipals.

(B) Per fomentar el treball en xarxa i la col·laboració associativa.
Data d’inici del projecte:
Data del final del projecte:
Altres entitats col·laboradores en aquest projecte:

2. Breu descripció del projecte
Explicació general sobre el tema del projecte i de les activitats

3. Justificació del projecte
Antecedents del projecte, justificació de la necessitat…

4. Persones destinatàries del projecte
Breu descripció del col·lectiu destinatari (directe i indirecte) del projecte. Cal descriure, si escau, la
participació del col·lectiu destinatari en el procés de definició, d’execució i de seguiment del projecte.

5. Objectius generals i específics
Objectius generals o finalitats genèriques del projecte i objectius concrets

6. Metodologia del projecte
Especificar de quina manera es duran a terme els objectius.
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7. Pla d’execució i avaluació del projecte
Són les accions necessàries per aconseguir cadascun dels resultats, amb els indicadors que mesuraran si s’han assolit els resultats, les persones que hi participaran i les dates d’inici i de fi de cada
activitat. Cal enumerar totes les activitats previstes per dur a terme el projecte.

Activitats proposades

Agents involucrats

Temporalització

Resultats esperats

Descripció de les activitats.

Descripció de les persones
involucrades en aquestes activitats.

Data d’inici i de finalització de cada
activitat.

Indiquen els productes o serveis que es
generen de la intervenció feta.

«Qui participarà en aquestes
activitats?»

«Quan es faran aquestes activitats?»

«Què es vol aconseguir?»

«Amb quines activitats es durà a terme el projecte?»

Indicadors d’avaluació dels
resultats
Criteris que permeten mesurar els resultats
esperats.

«Com es mesurarà si s’ha
aconseguit?»
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8. Recursos necessaris per desenvolupar el projecte
Humans: nombre de persones necessàries, quantes hores i si són remunerades o no.

Infraestructures: locals, instal·lacions i equips tècnics

Materials

9. Pressupost general
Previsió de despeses i d’ingressos vinculats al projecte presentat

Import
Despeses previstes

Ingressos prevists

□ amb IVA
□ sense IVA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Import

Subvenció Consell de Mallorca (import sol·licitat en aquesta convocatòria)

............................................., .............. d............................. de 2018

(signatura de la persona representant legal o persona autoritzada de l’entitat)

€
€
€
€
€
€

