Sol·licitud subvencions AMPLIA CULTURA
Sol·licitant de la subvenció
Sr.
Sra.

Nom/Raó social:

Doc. identificatiu:

Representant
Nom:

Doc. identificatiu:

Dades del projecte
Nom del projecte:
Àmbit de creació:

Arts escèniques
Musicals
Visuals
Audiovisuals
Literatura
Cultura popular i tradicional
Patrimoni cultural

Breu descripció del projecte:

Data d’inici:

Data prevista de realització:

Data prevista de presentació pública:
Lloc previst de presentació pública:
En cas d’haver rebut ajuts de l’Ajuntament de Girona amb anterioritat, indiqueu:
Any:

Nom del projecte:

Expedient:

Àrea de tramitació:

1

1

Les persones sol·licitants han d’haver justificat en temps i forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per
l’Ajuntament de Girona

MODEL 1689

Finançament i pressupost del projecte2
PREVISIÓ D’INGRESSOS
PERCENTATGE

PROCEDÈNCIA

ESTAT

IMPORT

Subvenció AMPLIA CULTURA:

Sol·licitat

€

%

Previst

€

%

Previst

€

%

Previst

€

%

Previst

€

%

Previst

€

%

0,00 €

0,00 %

SUMA TOTAL INGRESSOS:
PREVISIÓ DE DESPESES
CONCEPTE

IMPORT

Gestió i producció del projecte:

€

Equips i material tècnic:

€

Honoraris artístics:

€
3

Manutenció i desplaçaments :

€

Difusió:

€

Altres:

€

Altres:

€

Altres:

€

Altres:

€

Altres:

€
SUMA TOTAL DE DESPESES:

2

3

Caldrà omplir, obligatòriament, la previsió d’ingressos i despeses amb el resum dels principals conceptes.
Referència d’imports: Dietes mitja jornada: 26,67€/dia, dietes complertes: 53,34€/dia, quilometratge: 0,19€/km.
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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 dels ajuts Amplia Cultura.

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,
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