CULTURA EUROREGIÓ 2021

LLISTA DE CONTROL A L’ATENCIÓ DELS CANDIDATS
Abans d'enviar el formulari de candidatura, vulgueu verificar que tots els documents següents són
ajuntats al dossier de demanda de subvenció:

FASE 1
Documents en 1 idioma (versió francesa/ catalana/ occitana/ castellana):

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

☐

☐

Carta de compromís del líder degudament signada i datada.
Model + nomenclatura: 3_APC-2021_compromisLíder_nom del projecte_ nom del líder
Carta de compromís dels socis degudament signada i datada, mencionant la designació
del líder, el compromís del soci en el projecte i la implicació financera, degudament datada
i signada.
Model + nomenclatura: 4_APC-2021_compromis socis_ nom del projecte_ nom del soci
Estatuts de l’entitat líder i de cadascun dels socis.
Nomenclatura: 7_APC_2021_status_nom del project_ nom de l’entitat
Acta de la última assemblea general de l’entitat líder i de cadascun dels socis.
Nomenclatura: 8_APC-2021_acta_nom del projecte_ nom de l’entitat
Document que certifiqui la capacitat legal de signar del representant legal de l’entitat
líder i de cadascun dels socis (certificat, acta, contracte, etc.)
Nomenclatura: 9_APC-2021_capacite legal_ nom del projecte_ nom del soci
Còpia del document d’identitat dels signants autoritzats.
Nomenclatura: 10_APC-2021_DocumentoIdentidad_nom del projecte _ nom entitat
Declaració sobre l'honor degudament datada, completada i signada per les persones
habilitades jurídicament.
Model+nomenclatura: 11_APC-2021_DH_nom del projecte_ nom de l’entitat
Document bancari, del líder i de cadascun dels socis, oficial original que esmenti:
- Nom complet del líder (que ha de ser el mateix que figuri als estatuts).
- Nom i adreça de l’entitat bancària.
- Número de compte amb IBAN i SWIFT.
Nomenclatura: 12_APC-2021_bancari_nom del projecte_ nom de l’entitat)
Llista de control Fase 1
Model + nomenclatura: model 13_APC-2021_lliste de control_ nom del projecte_ nom del
líder
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