
( MODELO –adaptandoo as necesidades de cada entidade e suprimindo o resto) 

2019 

MEMORIA-ORZAMENTO PROGRAMA 2  

Entidade____________________ 

Subvencións correspondentes a Programas de Actuación en favor das entidades Galegas no exterior 

convocadas por Resolución do 27 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Emigración para as 

que esta entidade presenta solicitude, fai a seguinte: 

Memoria explicativa e orzamento 

Programa 2 Proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos pola 

xuventude 

O obxecto social da entidade__________________________, segundo consta nos seus estatutos, 

é_____________. 

Co fin de levar a cabo dito obxecto social, esta entidade ten previsto executar, entre outras 

actividades que fai con carácter ordinario, ó longo do período comprendido entre o 01-10-2018 e o 

30-09-2019 que se establece como subvencionable en dita convocatoria, os proxectos de marcado 

carácter singular que seguidamene se enumeran e para os que se pide a axuda, ó amparo do citado 

programa, e tendo en conta o custo das actividades executadas para cada un deles en anos 

anteriores e o que se prevé facer este exercicio, o orzamento que a entidade ten previsto para cada 

un é o que se sinala: 

Memoria individualizada para cada un dos proxectos para os que se pide a subvención: (MÁXIMO 

TOTAL 12) 

A) Proxectos culturais, sociais e formativos: 

PROXECTO 01: __(poñer o nome do proxecto, por exemplo “Dia das Letras Galegas)__ 

Data/s prevista/s de realización: __(poñer a data aproximada de cando se quere facer)  

Coa realización deste proxecto preténdese ____(poñer a finalidade ou xustificar a necesidade do 

proxecto)___.Na súa execución teñense previsto facer as seguintes actividades: ___ (Relacionar as 

actividades que se van facer)____,estimándose que o número de participantes sexa de __(Poñer o número 

aproximando das persoas que acostuman a participar se xa se fixo noutras ocasións ou os que se espera que 

participen)____. Este proxecto realizarase en ____(Poñer o lugar ou as instalacións onde se vai facer))__  

O importe estimado do custo deste proxecto é de __________ €. 

Observacións: (neste apartado deben facerse as observaciónsque se queiran ou ampliar a memoria no que se estime 

oportuno) 

 

 

PROXECTO 02: __(poñer o nome do proxecto, por exemplo “Dia de Galicia)__ 

Data/s prevista/s de realización: __(poñer a data aproximada de cando se quere facer) 

Coa realización deste proxecto preténdese ____(poñer a finalidade ou xustificar a necesidade do 

proxecto)__.Na súa execución teñense previsto facer as seguintes actividades: __ (Relacionar as 

actividades que se van facer)__ ,estimándose que o número de participantes sexa de __(Poñer o número 

aproximando das persoas que acostuman a participar se xa se fixo noutras ocasións ou os que se espera que 

participen)___. Este proxecto realizarase en ____(Poñer o lugar ou as instalacións onde se vai facer))__  

O importe estimado do custo deste proxecto é de __________ €. 

Observacións: (neste apartado deben facerse as observaciónsque se queiran ou ampliar a memoria no que se estime 

oportuno) 



PROXECTO 03, 04, .... 

____(Seguir relacionando os proxectos para os que se queira pedir a axuda empregando o mesmo formato)___ 

 

B) Proxectos de accions informativas ou divulgativas 

 

PROXECTO 01, 02, ...: 

(empregar o mesmo formato que no apartado A)no caso de que se pida para proxectos deste apartado e senón suprimir) 

 

C) Proxectos promovidos pola xuventude 

PROXECTO 01, 02, ...: 

(empregar o mesmo formato que no apartado A)no caso de que se pida para proxectos deste apartado e senón suprimir) 

 

D) Outros proxectos 

PROXECTO 01, 02, ...: 

(empregar o mesmo formato que no apartado A)no caso de que se pida para proxectos deste apartado e senón suprimir) 

 

RESUMO DOS PROXECTOS PARA OS QUE SE PIDE A AXUDA: 

Denominación do Proxecto Custo Previsto 

(en euros) 

A)Proxectos culturais, sociais e formativos:  

Prox. 01: ---(Día das Letras Galegas)--  

Prox. 02: .......  

Prox. .....  

B)Proxectos de accions informativas ou divulgativas:  

Prox. 01: .......  

Prox. ....  

C)Proxectos promovidos pola xuventude:  

Prox. 01: .......  

Prox. ....  

D)Outros proxectos:  

Prox. 01: .......  

Prox. .......  

Orzamento ou custo Total (Máximo 40.000 €)    

 

Lugar, data 

Sinatura do presidente 

Nome do presidente 


