FREGUESIA DE MONSARAZ

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Associativo
Ficha de Candidatura
Solicitação de Apoios

(Artigo 3.º do regulamento de concessão de apoios a entidades e organismos legalmente existentes)

 Em cada pedido deverá ser expressamente indicado o fim a que se destina, a respectiva justificação, e
a indicação das acções/programas que pretendem desenvolver, devidamente calendarizadas.
 As candidaturas deverão ser apresentadas em cada ano civil, devidamente acompanhadas dos seguintes
elementos:
Plano de actividades;
Orçamento descriminado;
Último Relatório e Contas;
Certidão comprovativa de regularização da situação perante a Administração Fiscal e a Segurança
Social, a apresentar no momento da concessão do apoio (quando aplicável).

Avaliação de Pedidos (Artigo 4.º do regulamento de concessão de apoios a entidades e organismos legalmente existentes)
 Compete ao Presidente da Autarquia, ou em quem este deliberar, a apreciação qualitativa das
candidaturas apresentadas, assim como a respectiva apresentação em reunião de Junta para eventual
aprovação.
 A autarquia poderá solicitar às entidades proponentes todos os documentos adicionais que entender
serem essenciais para a aprovação e seguimento dos processos em causa.

Critérios de Selecção (Artigo 5.º do regulamento de concessão de apoios a entidades e organismos legalmente existentes)
 Constituem prioridade as candidaturas apresentadas para actividades a desenvolver até ao final do
primeiro semestre.
 Serão tidos especialmente em conta os seguintes requisitos:
Regularidade do projecto e qualidade de anteriores realizações;
Interesse e qualidade das propostas e acções;
Especificidade e diversidade das actividades propostas;
Carácter inovador do projecto;
Apoio aos cidadãos com deficiências e idosos;
Formação profissional e educativa;
Outros de interesse relevante;
 Os apoios serão concedidos desde que possuam cabimento orçamental;
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FREGUESIA DE MONSARAZ

Identificação da Entidade
Nome da entidade: __________________________________________________________________________
Morada/sede: _______________________________________________________________________________
Código postal: _______________________________________________________________________________
Tel: ______________________ Fax:___________________ Email:____________________________________
N.º de Identificação Fiscal: ____________________________________________________________________
Representante legal: _________________________________________________________________________
Cargo: _____________________________________________________________________________________

Personalidade jurídica
Individual

Coletiva

Cooperativa

Sociedade

Fundação

Outra(Identificar)

Qual? ______________________________________________________________________________________

Tipificação de ação cultural

(assinale com x a área de projeto a apoiar)

Música;
Artesanato;
Etnografia/cante coral;
Gastronomia/produtos regionais;
Gestão cultural;
Atividades recreativas;
Outras atividades.

Identificação do apoio pretendido
Designação da atividade:______________________________________________________________________
Data de Início: ___/___/____

Data de conclusão:___/___/____
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FREGUESIA DE MONSARAZ

Apoios a requerer à Freguesia
Identificação resumida dos conteúdos e descrição dos
pedidos de apoio / descrição dos conteúdos, estratégias e
calendarização para o tipo de apoio pretendido de 1 a 4

Tipo de apoio

Sim

Não

1 - Apoio à manutenção e
desenvolvimento de atividades
com carácter cultural, juvenil,
recreativo, comunitário e/ou de
cultura popular;

2 - Apoio na divulgação e
publicidade das atividades a
desenvolver (desdobráveis,
cartazes, brochuras, outros
suportes de comunicação da
Freguesia);

3 - Cedência de instalações;

4 - Apoio para a gestão e
manutenção regular de infraestruturas e instalações.
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FREGUESIA DE MONSARAZ

Orçamento da Receita / Apoio Previsto
Apoios previsto a solicitar à Freguesia (descrição dos mesmos)

Valor Previsto (Caso se aplique)

€

€

€

€

€
Data de apresentação do apoio:___/___/____
Representante legal,
_____________________________________
(Assinatura e carimbo)

Avaliação
Freguesia de Monsaraz
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FREGUESIA DE MONSARAZ
(Reservado a executivo da Freguesia de Monsaraz)

Observações / Parecer:

Data de avaliação do pedido de apoio:___/___/___

O Presidente da Freguesia,
___________________________________
(Nuno Isidro de Ambrósio Pinto)
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