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

2022
MEMORIA-ORZAMENTO PROGRAMA 3
A entidade________________________ á vista da convocatoria de subvencións correspondentes a
Programas de Actuación en favor das entidades Galegas no exterior para 2022, regulada pola Resolución
da Secretaría Xeral da Emigración do 30 de decembro de 2021, presenta solicitude de axuda ó amparo
do Prog. 3 Accións de especial relevancia e/ou de promoción do Ano Santo Xacobeo, para o que
elabora a seguinte Memoria explicativa e orzamento.
Esta entidade ademais das actividades que desenvolve con carácter ordinario ó longo do ano, ten
previsto neste exercicio executar o seguinte proxecto extraordinario (ou participar activamente no
proxecto extraordinario que vai executar a entidade______________) cuxa finalidade é a promoción
cultural, social. económica de Galicia ou do Ano Santo Xacobeo (poñer o que proceda) , no ámbito do territorio
no que este asentada:

PROXECTO: __(poñer o nome do proxecto )
Data/s prevista/s de realización: __(poñer a data aproximada de cando se quere facer)
Lugar de realización: ____(Poñer o lugar ou as instalacións onde se vai facer))__
Obxetivo: coa realización deste proxecto preténdese ____(poñer a finalidade ou necesidade do proxecto)___
Contido do proxecto: ____(describir os argumentos ou as razóns que levan a entidde a executar o procecto)
Actividades principais do proxecto: Na súa execución teñense previsto facer as seguintes actividades:
___ (Relacionar as principais actividades que se van facer)____,

Número de participantes: Estimase 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)____ .

Custo (en €): O custo deste proxecto corresponde ós seguintes apartados principais e estímase nos
seguintes importes:
a)
b)
...
________________
Custo total (Máximo 40.000€)

________________

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

Lugar, data
Sinatura do presidente
Nome do presidente

