Can Puig de la Bellacasa
C/ Catalunya, 48
17820 BANYOLES
Telèfon 972 57 35 50

Sol·licitud Beques “SomOnze”
1.

Sol·licitant / Interessat

Nom de la institució, entitat, empresa o persona física
DNI/ NIF
Municipi

Codi Postal

Comarca
Adreça electrònica
Telèfon
2.

Web
Dades del projecte

Nom del projecte:
Modalitat de subvenció:
Beca per a la creació artística en les disciplines de teatre, dansa i circ.
Beca per a la creació d’arts plàstiques i audiovisuals.
Beca per a la creació i difusió musicals.
Beca per a l’edició de publicacions que promocionin el territori i la comarca
S’estableix un termini màxim d’un any des de la concessió de la beca per executar el projecte becat

3.

Breu descripció de l’activitat a realitzar:

D’acord amb les bases reguladores, cal presentar imprès en format DIN A4 i una còpia en format digital
(pdf) el projecte amb els continguts detallats a la clàusula “Documentació que cal presentar”
Marqueu amb una X els documents que adjunteu a la sol·licitud.

Sumari
Descripció del projecte (una pàgina)
Projecte: objectius, producció/realització, documentació gràfica, sonora, audiovisual, ...
Pressupost de despeses i previsió de finançament
Calendari d'execució

Altra documentació, no descrita, que es consideri oportuna
Currículum dels participants

4.

Finançament i pressupost del projecte:

PREVISIÓ D'INGRESSOS
Procedència

Suma total d'ingressos

PREVISIÓ DE DESPESES
Concepte
Gestió i producció de projecte:
Equips i material tècnic
Horaris artístics:
Manutenció i desplaçaments:
Difusió:
Altres:
Suma total de despeses:

5.

Import

0,00 €

Percentatge

0

Import

0,00 €

Verificació i acceptació

L’entitat sol·licitant de la subvenció pel motiu especificat assumeix totes les responsabilitats que se’n
derivin i declara:
Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la
realitat.
Que la persona sol·licitant de l’ajuda no es troba en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13,
apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, general de subvencions.
Que en el cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes a les bases
i la convocatòria del ajuts Beques “SomOnze” del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Data i signatura

