ANEXO III

PROXECTO DE INICIATIVA LOCAL DESTINADA Á MOCIDADE

(O proxecto deberá redactarse seguindo as partes deste formulario e só se cubrirán nel os datos referentes á entidade ou agrupación,
denominación do proxecto e persoa de contacto)
NOME DA ENTIDADE LOCAL OU AGRUPACIÓN

NIF

DENOMINACIÓN DO PROXECTO

Descrición do proxecto. Sintetizarase en poucos parágrafos o que se pretende facer, destacando os puntos fortes, os aspectos máis
salientables e/ou innovadores do proxecto.
Obxectivos e prioridades. Explicaranse os obxectivos xerais e os específicos que se pretenden conseguir.
Ámbito territorial. Indicarase o lugar ou lugares onde se vai realizar o proxecto e especificarase a área xeográfica de influencia.
Persoas destinatarias. Indicaranse as persoas mozas que sexan beneficiarias potenciais e a repercusión social das actividades programadas.

Compoñente educativo e de participación xuvenil do proxecto.
Aplicabilidade, congruencia coa zona de influencia e viabilidade da iniciativa.
Actividades que se van desenvolver no proxecto. Deberán enumerarse as actividades concretas, indicando para cada actividade:
-

Descrición do que se vai facer.
Obxectivo.
Lugar.
Persoas destinatarias, indicando o número, a idade e as características da poboación.
Recursos humanos e materiais implicados na organización da actividade.
Tarefas de planificación e execución.
Datas aproximadas de comezo e fin, tendo en conta que o período subvencionable remata o 15 de outubro de 2019.

Gastos previstos. Explicaranse, o máis detalladamente posible, os gastos incluídos no orzamento (anexo IV) e a súa desagregación por
conceptos, vinculando cada concepto coas actividades programadas.
Avaliación dos resultados, onde se deberá describir detalladamente o sistema de avaliación que se vai empregar para medir os resultados ou
os logros (cualitativos e cuantitativos) na execución do proxecto.
Explicarase como se lle vai dar visibilidade ao proxecto e como se vai difundir.
Descrición do emprego da lingua galega no desenvolvemento das actividades do proxecto, nos materiais escritos e audiovisuais que se
elaboren e nas canles de difusión utilizadas para dalo a coñecer.

PERSOA DE CONTACTO PARA REALIZAR CONSULTAS SOBRE O PROXECTO
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

FUNCIÓNS QUE DESENVOLVE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

https://sede.xunta.gal

TELÉFONO 3

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

