FORMULARI/PROJECTE SOL·LICITUD SUBVENCIÓ
ENTITATS ESPORTIVES_CONVOCATÒRIA 2
ACTIVITATS I PROJECTES ESPORTIUS I DE PROMOCIÓ DE L’ESPORT
(Recordeu que cada entitat només pot sol·licitar subvenció per a tres projectes)
Convocatòria any 2021
1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat
(persona jurídica):
N.I.F. de l’entitat:
Adreça :
C.P.:
Telèfon:
Correu electrònic:
Web:
Adreça de notificacions :
Telèfon mòbil:
Correu electrònic:
2. DADES DEL PROJECTE:
Nom del projecte:
Lloc de realització:
PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE:

Data d’inici:
Data finalització:

IMPORT TOTAL SOL·LICITAT (SUBVENCIÓ AJUNTAMENT):

3. BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I ACTIVITATS QUE ENGLOBA EL PROJECTE
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4. OBJECTIUS DEL PROJECTE: (què volem fer i els motius pels quals ho volem fer)

5. RESULTATS ESPERATS: (què volem aconseguir amb aquest projecte)

6. ACTIVITATS I CALENDARI PREVIST:
(Activitats que realitzarem corresponents al projecte i per quan s’ha previst la seva realització)
ACTIVITAT

DATA INICI

DATA FINAL

7. RECURSOS QUE NECESSITEM PER DUR A TERME EL PROJECTE:
RECURSOS HUMANS
Nombre de persones necessàries per al projecte

Propis/es de l’entitat:

Aliens/es
a l’entitat:

INFRAESTRUCTURES
Locals, equips tècnics...

Propis/es de l’entitat:

Aliens/es
a l’entitat:

MATERIALS
Què heu de comprar pel projecte
ALTRES
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8. CRITERIS DE VALORACIÓ DELS PROJECTES SUBVENCIONABLES:
8.1. Nombre de beneficiaris del projecte (previsió de participants en aquest projecte):
Marqueu només una opció:
D’1 a 20 persones
De 21 a 40 persones
De 41 a 60 persones
De 61 a 80 persones
De 81 a 100 persones
De 101 a 120 persones
De 121 a 140 persones
De 141 a 160 persones
De 161 o més persones
8.2. Nombre de voluntaris implicats en l’organització del projecte:
Marqueu només una opció:
D’1 a 9 persones
De 10 a 19 persones
De 20 a 29 persones
De 30 a 39 persones
40 o més persones
8.3. Treball en xarxa per aquest projecte (amb quines entitats o administracions es col·labora
per a la realització d’aquest projecte)
TREBALL EN XARXA ENTRE EL TEIXIT ASSOCIATIU DINS EL MUNICIPI. ESPECIFIQUEU

TREBALL EN XARXA A NIVELL COMARCAL I/O PROVINCIAL. ESPECIFIQUEU

ESPECIFIQUEU SI AQUEST PROJECTE FORMA
ORGANITZADA PER L’AJUNTAMENT D’ARTÉS:

PART

D’ALGUNA

ACTIVITAT

8.4.- Optimització de recursos (en referència a aquest projecte en concret)
Cessió de material de les entitats. ESPECIFIQUEU
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Ús de material de préstec d’altres entitats o institucions. ESPECIFIQUEU

8.5. Difusió i promoció d’aquesta activitat:
A nivell local/comarcal
ESPECIFIQUEU
A nivell supracomarcal
ESPECIFIQUEU
A nivell de TIC
i xarxes socials
ESPECIFIQUEU
8.6. Continuïtat del projecte al municipi:
Any des del qual funciona el projecte
8.7. Col·lectius participen en el projecte: Previsió de participants

De 0 a 3 anys
De 4 a 6 anys
De 7 a 12 anys
De 13 a 18 anys
De 19 a 30 anys
De 31 a 65 anys
Més de 65 anys

Número de persones
participants

8.8. Continuïtat del projecte
Anual
Trimestral
Mensual
Setmanal
Diària
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8.9. Participació en activitats supramunicipals?
Es valorarà cada lliga, torneig o competició en la qual es competeixi
ESPECIFIQUEU

8.10. Formació en activitats esportives
Activitat com a escola de formació
Activitat de campus i/o casals esportius
EXPLICACIÓ

9.10.- Quines activitats esportives de caire popular organitzareu dins d’aquest projecte
EXPLIQUEU
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Artés
Signatura

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/670, Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal s i garantia dels drets digitals, us
informem el següent:
Responsable del tractament:
Correu electrònic: dpd.ajartes@diba.cat
Adreça de contacte: DSTSC-SAMSE. Recinte Mundet-Migjorn. Bloc B (2a planta). Pg. Vall d'Hebron, 171
(08035 Barcelona) Telèfon: 934726500
Finalitat del tractament: prestació del servei: per l’atorgament de SUBVENCIONS (AJUNTAMENT
D'ARTÉS)
Legitimació: el tractament és necessari per al compliment de les obligacions atribuïdes a l'Ajuntament
d'Artés (article 6 RGPD)
Persones destinatàries: les vostres dades no se serviran a tercers, excepte obligació legal
Dades de les persones interessades: podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, cancel·lar-les,
oposar-vos al seu tractament i sol·licitar-ne la seva limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de
l'Ajuntament o mitjançant correu electrònic a dpd.ajartes@diba.cat (articles 15 a 22 RGPD)
Informació addicional: podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a
https://www.artes.cat/proteccio-de-dades-personals
CONSENTIMENT PEL TRACTAMENT DE DADES
Amb la signatura del present document presto el meu consentiment exprés perquè les meves dades puguin
ser tractades per la finalitat esmentada. D'acord amb allò que estableix la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades que es contenen en aquest imprès,
s'incorporen als fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament d'Artés. Les dades seran utilitzades per a la
gestió d'aquest Ajuntament i només seran cedides a les administracions públiques, persones o entitats que,
de conformitat amb les disposicions vigents, hagin de tenir-ne coneixement per a la resolució d'aquest
assumpte.
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