
 (Inserir simbolo da entidade) 

Resolución do 17 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se convocan as subvencións 
correspondentes a programas de actuación en favor das entidades galegas no exterior para o exercicio 2023 

 

Prog. 2 Proxectos culturais, sociais, de accións informativas e proxectos promovidos pola xuventude 

MEMORIA EXPLICATIVA 

 

A entidade _____________, ten previsto desenvolver no período comprendido entre o 01-10-2022 e o 30-09-
2023 os proxectos que se relacionan (cubrir os datos para cada un dos proxectos para os que se pide a 
subvención, incluíndoo no apartado que corresponda. Máximo 12 proxectos)  

A) Proxectos culturais, sociais e formativos: 

PROXECTO 01: ___________________________(nome do proxecto, por exemplo “Dia das Letras Galegas” 

Data/s prevista/s de realización: (indicar dd/mm/aa de realización previsto)  

Lugar de realización: (Indicar o lugar ou as instalacións onde se vai facer) 

Con este proxecto preténdese (indicar a finalidade ou xustificar a necesidade do proxecto) 

Forman parte do proxecto as seguintes actividades: (Relacionar as actividades que se van facer, por exemplo: 
mesa redonda sobre a persoa homenaxeada, festival folclórico... e incluír as observacións para cada unha delas 
que se consideren pertinentes), 

Estímase que participarán en torno ás __ persoas (Indicar o número aproximando das persoas que se espera que 
participen ou que acostuman a participar se xa se fixo noutras ocasións). 

O custo estimado deste proxecto é de __________ €. 

 

PROXECTO 02: ___________________________(nome do proxecto, por exemplo “Dia de Galicia”) 

Data/s prevista/s de realización: (indicar dd/mm/aa de realización previsto)  

Lugar de realización ____(Indicar o lugar ou as instalacións onde se vai facer) 

Con este proxecto preténdese (indicar a finalidade ou xustificar a necesidade do proxecto) 

Forman parte do proxecto as seguintes actividades: (Relacionar as actividades que se van facer, por exemplo: 
pasarrúas, festival folclórico... e incluír as observacións para cada unha delas que se consideren pertinentes), 

Estímase que participarán en torno ás __ persoas (Indicar o número aproximando das persoas que se espera que 
participen ou que acostuman a participar se xa se fixo noutras ocasións). 

O custo estimado deste proxecto é de __________ €. 

PROXECTO 03, 04, .... 

Relacionar os sucesivos proxectos para os que se queira pedir a axuda empregando o formato anterior 

 

B) Proxectos de accions informativas ou divulgativas 
 

PROXECTO 01, 02, ...: 

Relacionar os sucesivos proxectos para os que se queira pedir a axuda empregando o formato  do apartado A). No 
caso de non pedir proxectos neste apartado suprimir. 

 

 



C) Proxectos promovidos pola xuventude 

PROXECTO 01, 02, ...: 

Relacionar os sucesivos proxectos para os que se queira pedir a axuda empregando o formato do apartado A). No 
caso de non pedir proxectos neste apartado suprimir.  
 

D) Outros proxectos 

PROXECTO 01, 02, ...: 

Relacionar os sucesivos proxectos para os que se queira pedir a axuda empregando o formato do apartado A). No 
caso de non pedir proxectos neste apartado 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: Dia de Galicia  

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. .......  

Custo Total (Máximo 40.000 €)    

 

Lugar, data 

Sinatura do/a presidente/a 

Nome do/a presidente/a 

Selo da entidade 
 


