CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS PARA CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POLAS ANPAS DOS CENTROS EDUCATIVOS DO CONCELLO DE AMES NO EXERCICIO ......................(INDÍQUESE ANUALIDADE)
ANEXO 1
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN
Xunto con este anexo, os solicitantes deberán achegar igualmente:
a) Memoria detallada na que se reflicta o conxunto de actividades desenvolvidas no
ano ................. (anualidade que corresponda) polas que se solicite a subvención e no que
se faga referencia expresa aos gastos e ingresos de ditas actividades.
b) Certificación bancaria da conta na que teña que efectuarse o ingreso da subvención.
Nome da persoa que presenta a solicitude Secretario/a da Nif
ANPA).
Enderezo
Tfno.

Municipio
Enderezo electrónico

Actuando en representación de (datos da entidade solicitante):
Nome
Enderezo
Nº de Rexistro Municipal de Asociacións
Presidente/a

CIF
Localidade
Nº de asociados
Enderezo electrónico.

Tendo coñecemento da liña de axudas convocada polo Concello de Ames para a promoción das
actividades realizadas por ANPAS durante o exercicio................(indicar anualidade que corresponda), SOLICITO ao abeiro da mesma a concesión dunha achega para as actividades indicadas
a continuación:
Nota.- Deberase describir, DE XEITO SUFICIENTEMENTE DETALLADO, a actividade
para a que se solicita a subvención, así como o fin ou obxectivo que se espera acadar coa
actividade, de feito que resulte posible contrastar a súa efectiva consecución. En caso de que o
espazo ofrecido neste cadro non sexa suficiente, poderán empregarse os documentos adicionais
necesarios, documentos que serán presentados xunto con esta solicitude.
ORZAMENTO ESTIMATIVO DE GASTOS.
Descrición do gasto.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAIS

Contía da ache- Outras achegas
ga solicitada

Descrición doutras subvencións solicitadas para a mesma finalidade.

OBXECTIVOS DA ACTIVIDADE PARA A QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN.
1
2
3

DIFUSIÓN DO CARÁCTER PÚBLICO DO FINANCIAMENTO CONSONTE AOS SEGUINTES ASPECTOS:

1
2
3

Ames, _______ de __________________de 202...
O/A presidente/a da entidade.

___________________________________

