
Forte s/n
15881 BOQUEIXÓN (A Coruña)

Telfs: 981 513 061 – 981 513 052
 Fax: 981 513 000

correo@boqueixon.es
www.boqueixon.es

Procedemento
AXUDAS  A  ENTIDADES  SEN  ÁNIMO  DE  LUCRO  DO
CONCELLO DE BOQUEIXÓN PARA O ANO 2022

Documento
ANEXO II 
MEMORIA DETALLADA DO OBXECTO 
DA SUBVENCIÓN

Nome da entidade

Obxecto da axuda

Fundamentación:   Interese da proposta

 Obxectivos:  Finalidade que se pretende conseguir e relación cos fins da asociación.

Poboación beneficiaria:  Perfil e número de beneficiarios directos e indirectos.

 Descrición do obxecto de solicitude

Metodoloxía:  Forma de traballo e de organización que se vai empregar (se procede)

Recursos humanos e materiais:  Perfil e número de persoas implicadas na organización das actividades.
Equipamentos e materiais a empregar.  (se procede)

Lugar de realización
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Temporalización 

Avaliación: Tipo de avaliación e indicadores (se procede)

Publicidade e difusión (medios empregados)

Orzamento: Desagregar os gastos que se solicitan.

CONCEPTO IMPORTE

TOTAL
Financiamento solicitado  %

Traxectoria  e  continuidade  da
proposta

 SI  Anos de traxectoria_______  NON 

Coordinación  con outras
entidades da contorna

 SI  Citar entidades e forma:  NON 

Uso do galego  SI  NON
Elementos innovadores  SI  Citar:  NON

Boqueixón, a…………….de…………………………de 2022

O/a presidente/a
Asdo.
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