CULTURA EUROREGIÓ 2022
FORMULAIRE DE CANDIDATURE

Nom del projecte

Acrònim del projecte

Durada1

Inici

Nombre d’entitats sòcies2

Subvenció euroregional sol·licitada
Pressupost total del projecte

1
2

De 12 à 24 mesos.
Líder euroregional inclòs ; com a mínim, un soci per territori membre.

1

Final

Objectiu(s) escollit(s) en relació amb el reglament de la convocatòria
☐

Sostenir les indústries creatives euroregionals

☐

Ajudar a la creació artística, cultural i patrimoni

☐

Sostenir totes les formes de cultura, ja siguin manifestacions del patrimoni material com immaterial
euroregional

☐

Estimular la pràctica i els intercanvis entre els joves al voltant de les llengües i cultures euroregionals

☐

Facilitar la integració social i els intercanvis a través de la diversitat cultural i lingüística

☐

En aquest any europeu de la joventut, prestar especial atenció a les accions creades pels joves i
dirigides als joves

Prioritat(s) escollida(es) en relació amb el reglament de la convocatòria
☐

Activitats dirigides a la inclusió de grups de la societat amb més risc d’exclusió social

☐

La igualtat de gènere

☐

La mobilitat dels artistes

☐

Els joves : accions dirigides als joves i/o realitzades pels joves

☐

Incentivar els projectes euroregionals que pretenen sol·licitar finançament europeu

Disciplina (es)
Arquitectura

☐

Patrimoni material

☐

Arts escèniques

☐

Arxius

☐

Patrimoni immaterial

☐

Edició

☐

Biblioteques

☐

Disseny

☐

Ràdio

☐

Museus

☐

Festivals

☐

Arts visuals

☐

Artesanat d’art

☐

Música

☐

Altres

☐

Audiovisual

☐

Literatura /llengua

☐

Creació

☐

Difusió

☐

Formació

☐

Producció

☐

Conservació/Restauració

☐

Altres

☐

Desenvolupament

☐

Intercanvis culturals

☐

Tipus d’activitat

Regió

Forma jurídica

Líder

1.

Illes Balears

Altra

Socis

2.

Illes Balears

Altra

3.

Illes Balears

Altra

4.

Illes Balears

Altra

5.

Illes Balears

Altra

6.

Illes Balears

Altra

2

IDENTITAT DEL LÍDER
Nom complet de
l’entitat
Nom, cognom i càrrec
del signatari dels
documents oficials
Adreça postal
Codi postal
Localitat
País
Telèfon
Adreça electrònica
Pàgina web
Forma jurídica
Núm. SIRET
N° SIREN3
Codi NAF4
Número de declaració
de prefectura5
Persona(es) referent(es) del projecte
Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Per a les entitats franceses
Per a les entitats franceses
5
Per a les entitats franceses
3
4

3

IDENTITAT DEL SOCI 2
Nom complet de
l’entitat
Nom, cognom i càrrec
del signatari dels
documents oficials
Adreça postal
Codi postal
Localitat
País
Telèfon
Adreça electrònica
Pàgina web
Forma jurídica
Núm. SIRET
N° SIREN6
Codi NAF7
Número de declaració
de prefectura8
Persona(es) referent(es) del projecte
Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Per a les entitats franceses
Per a les entitats franceses
8
Per a les entitats franceses
6
7

4

IDENTITAT DEL SOCI 3
Nom complet de
l’entitat
Nom, cognom i càrrec
del signatari dels
documents oficials
Adreça postal
Codi postal
Localitat
País
Telèfon
Adreça electrònica
Pàgina web
Forma jurídica
Núm. SIRET
N° SIREN9
Codi NAF10
Número de declaració
de prefectura11
Persona(es) referent(es) del projecte
Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Per a les entitats franceses
Per a les entitats franceses
11
Per a les entitats franceses
9

10

5

IDENTITAT DEL SOCI 4
Nom complet de
l’entitat
Nom, cognom i càrrec
del signatari dels
documents oficials
Adreça postal
Codi postal
Localitat
País
Telèfon
Adreça electrònica
Pàgina web
Forma jurídica
Núm. SIRET
N° SIREN12
Codi NAF13
Número de declaració
de prefectura14
Persona(es) referent(es) del projecte
Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Per a les entitats franceses
Per a les entitats franceses
14
Per a les entitats franceses
12
13

6

IDENTITAT DEL SOCI 5
Nom complet de
l’entitat
Nom, cognom i càrrec
del signatari dels
documents oficials
Adreça postal
Codi postal
Localitat
País
Telèfon
Adreça electrònica
Pàgina web
Forma jurídica
Núm. SIRET
N° SIREN15
Codi NAF16
Número de declaració
de prefectura17
Persona(es) referent(es) del projecte
Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Per a les entitats franceses
Per a les entitats franceses
17
Per a les entitats franceses
15
16

7

IDENTITAT DEL SOCI 6
Nom complet de
l’entitat
Nom, cognom i càrrec
del signatari dels
documents oficials
Adreça postal
Codi postal
Localitat
País
Telèfon
Adreça electrònica
Pàgina web
Forma jurídica
Núm. SIRET
N° SIREN18
Codi NAF19
Número de declaració
de prefectura20
Persona(es) referent(es) del projecte
Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Nom
Cognoms
Telèfon
Adreça electrònica

Per a les entitats franceses
Per a les entitats franceses
20
Per a les entitats franceses
18
19

8

1. RELLEVÀNCIA
Descripció sintètica del projecte (Max. 2000 caracteres)

Descripció detallada del projecte (Max. 4000 caracteres)

9

Objectius (i la seva rellevància en relació als de la convocatòria) - Max. 2000 caracteres

Resultat esperats (i indicadors) Max. 2000 caracteres

10

2. CONTINGUT I ACTIVITATS (Pla d’acció)
Action 1 (max. 2000 caracteres)
Descripció de
l’acció

Calendari de
l’acció (max. 1400
caractères)

Socis implicats en
l’acció
Justificatiu(s)
/lliurable(s) (al
menys un
obligatori) (max.
1400 caracteres)

Llocs de les
manifestacions
Max. 1400
caracteres
Públic destinatari i
desenvolupament
de nous públics
Max. 1400
caracteres
Presupost de
l’acció

11

Action 2 (max. 2000 caracteres)
Descripció de
l’acció

Calendari de
l’acció (max. 1400
caractères)

Socis implicats en
l’acció
Justificatiu(s)
/lliurable(s) (al
menys un
obligatori) (max.
1400 caracteres)

Llocs de les
manifestacions
Max. 1400
caracteres
Públic destinatari i
desenvolupament
de nous públics
Max. 1400
caracteres
Presupost de
l’acció

12

Action 3 (max. 2000 caracteres)
Descripció de
l’acció

Calendari de
l’acció (max. 1400
caractères)

Socis implicats en
l’acció
Justificatiu(s)
/lliurable(s) (al
menys un
obligatori) (max.
1400 caracteres)

Llocs de les
manifestacions
Max. 1400
caracteres
Públic destinatari i
desenvolupament
de nous públics
Max. 1400
caracteres
Presupost de
l’acció

13

Action 4 (max. 2000 caracteres)
Descripció de
l’acció

Calendari de
l’acció (max. 1400
caractères)

Socis implicats en
l’acció
Justificatiu(s)
/lliurable(s) (al
menys un
obligatori) (max.
1400 caracteres)

Llocs de les
manifestacions
Max. 1400
caracteres
Públic destinatari i
desenvolupament
de nous públics
Max. 1400
caracteres
Presupost de
l’acció

14

Action 5 (max. 2000 caracteres)
Descripció de
l’acció

Calendari de
l’acció (max. 1400
caractères)

Socis implicats en
l’acció
Justificatiu(s)
/lliurable(s) (al
menys un
obligatori) (max.
1400 caracteres)

Llocs de les
manifestacions
Max. 1400
caracteres
Públic destinatari i
desenvolupament
de nous públics
Max. 1400
caracteres
Presupost de
l’acció

15

Action 6 (max. 2000 caracteres)
Descripció de
l’acció

Calendari de
l’acció (max. 1400
caractères)

Socis implicats en
l’acció
Justificatiu(s)
/lliurable(s) (al
menys un
obligatori) (max.
1400 caracteres)

Llocs de les
manifestacions
Max. 1400
caracteres
Públic destinatari i
desenvolupament
de nous públics
Max. 1400
caracteres
Presupost de
l’acció

16

3. IMPACTE TERRITORIAL, COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Impacte (descripció,
valor afegit de la
cooperació per
arribar als objectius
del projecte (max.
1400)

Pla de comunicació i
importància de la
difusió. (max. 3500
caracteres)

Visibilitat de
l’Euroregió (max.
1400)

17

4. COL·LABORACIÓ (PARTENARIAT)
LIDER
Breu presentació del
líder; competències,
descripció de
l’equip...
Max. 2000 caracteres

Socis (Breu presentació de cada soci)
Breu presentació soci
1 (max. 1400
caracteres)

Breu presentació soci
2 (max. 1400
caracteres)

18

Breu presentació soci
3 (max. 1400
caracteres)

Breu presentació soci
4 (max. 1400
caracteres)

Breu presentació soci
5 (max. 1400
caracteres)

Breu presentació soci
6 (max. 1400
caracteres)

19

Històric del partenariat (Max. 2000 caracteres)

Experiència en
muntatge de
projectes

☐ Non
☐ Si
Si sí, breu descripció (max. 1400 caracters)

Experiència en
cooperació

☐
☐

Non
Si

Si sí, breu descripció (max. 1400 caracters)

Cofinançaments
obtinguts en el
passat

☐
☐
☐

Non
Si de l’EPM
Si d’altres entitats

Si sí, breu descripció (max. 1400 caracters)

Voluntat de
consolidació
(continuïtat)
Max. 1400 caracters)

20

5. PRIORITATS TEMATICAS
El projecte
toca/representa un o
més temàtiques
prioritàries
relacionades amb
l'APC22

☐ Activitats dirigides a la inclusió de grups de la societat amb més
risc d’exclusió social
☐ La igualtat de gènere
☐ La mobilitat dels artistes
☐ Els joves : accions dirigides als joves i/o realitzades pels joves
☐
Incentivar els projectes euroregionals que pretenen sol·licitar
finançament europeu

Breu descripció de
com el projecte
incorpora les
prioritats temàtiques
seleccionades (Max).
2000 caràcters)

6. REL·LEVANCIA DEL PRESUPOST
Breu descripció de la
pertinència del
pressupost en relació
amb el projecte
(Max). 1400
caràcters)

21

PRESSUPOST PROVISIONAL
Taula 1. DESPESES21
Líder22

Soci 2

Soci 3

Soci 4

Soci 5

Soci 6
TOTAL23

Despeses de personal
Despeses de viatge i
subsistència
Despeses de
subcontractació
Altres despeses
directes
(catering...)
COSTOS DIRECTES
COSTOS INDIRECTES
COST TOTAL

Treure o afegir columnes si necessari ; completar, a més a més, el fitxer Excel detallat
Escriure, sota, el nom de les entitats en qüestió
23
El pressupost “despeses” ha d’estar en equilibri amb el pressupost “ingressos” (Taula 2)
21
22

22

Taula 2. PLA DE FINANÇAMENT (INGRESSOS)24

Líder25

Soci 2

Soci 3

Soci 4

Soci 5

Soci 6
TOTAL26

Subvenció euroregional27

Ingressos generats pel projecte
Finançament propi28
Autres co-financements privés29
Altres contribucions públiques30
TOTAL

Treure o afegir columnes, si necessari ; completar, a més a més, el fitxer Excel
Escriure, sota, el nom de les entitats en qüestió
26
El pressupost “ingressos” ha d’estar en equilibri amb el pressupost “despeses” (Taula 1)
27
Només les entitats euroregionals poden beneficiar de la subvenció
28
Fons propis o valorització
29
Especificar les entitats en el fitxer Excel
30
Especificar les entitats en el fitxer Excel
24
25

23

