Consell de Cooperació i Solidaritat de Centelles
DOCUMENT DE PROJECTE
1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
En cas de ser un projecte presentat per diverses entitats, indiqueu aquestes dades per a
cadascuna.
Nom:
Adreça:
Població:
Comarca:
Telèfon:
NIF:

Codi Postal:
Correu electrònic:

Fax:

Persona responsable del projecte:
Càrrec dins l’entitat:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Data de constitució:
Nombre de personal contractat:

Fax:
Nombre de socis:
Nombre de personal voluntari:

Explicar la relació entre l’entitat sol·licitant i la contrapart local:

Relació de l’entitat sol·licitant en el país i localitat on es realitza l’acció:
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2. DADES DE LA CONTRAPART LOCAL
Nom:
Adreça:
Població:
Telèfon:
Correu electrònic:

Fax:

Persona responsable del projecte:
Càrrec dins l’entitat:
Telèfon de contacte:
Correu electrònic:
Data de constitució:
Nombre de personal contractat:

Fax:
Nombre de socis:
Nombre de personal voluntari:

Relació de l’entitat amb els beneficiaris:

3. PRESENTACIÓ I RESUM DEL PROJECTE

En aquest apartat cal enumerar breument els següents punts. Posteriorment seran descrits més
detalladament.

3.1. Títol del projecte
3.2. Localització geogràfica
3.3. Beneficiaris
3.4. Sector d’intervenció
3.5. Aportacions
Import total del projecte
Aportació de l’Entitat sol·licitant
Aportació de l’Entitat del Sud
Import sol·licitat al Consell de Cooperació
3.6. Breu descripció del projecte

Explicar de manera sintètica (mitja plana) la proposta que es presenta. Enunciar els objectius, les
activitats proposades per a assolir-los i el mètode a seguir.
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4. IDENTIFICACIÓ
4.1. Ubicació exacta i mapa

Cal informar sobre la ubicació exacta i detallada d’on es desenvoluparà l’acció, adjuntant-hi mapes
localitzant la població o regió on s’executarà el projecte. Si es desenvolupa en un barri concret,
ubicar-lo dins el poble o ciutat.

4.2. Situació existent i problemàtica

En aquest apartat cal exposar el context socioeconòmic i polític de la zona. Cal descriure la
problemàtica detectada i reflectir altres programes vinculats a l’acció proposada, que s’estiguin
desenvolupant a la mateixa zona, així com els actors socials implicats.

4.3. Antecedents i justificació

Cal explicar la història de l’acció, com i qui va identificar el problema i va formular el projecte. Cal
descriure la necessitat de realitzar el projecte proposat com a resposta a la problemàtica
identificada.

5. POBLACIÓ BENEFICIÀRIA
5.1. Nombre i tipus de població que es beneficiarà de l’acció

Diferenciar entre els beneficiaris directes i indirectes. Cal valorar la participació de la població en el
desenvolupament del projecte

5.2. Descriure els criteris proposats per a la selecció dels beneficiaris
6. OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS

Relacionar els objectius específics amb els resultats que permetran assolir-los i les activitats que es duran a
terme.

6.1. Objectiu global
Cal definir l’objectiu global de desenvolupament del projecte.
6.2. Objectiu específic

Cal exposar els objectius concrets esperats. Aquests objectius han de tenir en compte els mitjans i
recursos disponibles així com el temps determinat de l’acció.

6.3. Resultats esperats

És el fruit de les activitats programades per assolir l’objectiu específic. Cal descriure els resultats
concrets que s’obtindran amb la realització de les activitats programades. És important de
quantificar els resultats, la qual cosa permetrà un millor seguiment de l’acció.

7. EXECUCIÓ DEL PROJECTE
7.1. Descripció detallada de les activitats previstes

Explicar extensament cadascuna de les activitats que es duran a terme per assolir els resultats
esperats així com l’estratègia i el mètode a seguir per a dur-les a terme.

7.2. Cronograma d’activitats previstes

Indicar/ordenar les activitats en el moment en què es duran a terme:
ACTIVITATS
/ MESOS

gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

set.

oct.

nov.

des.
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8. RECURSOS NECESSARIS I PRESSUPOST
8.1. Recursos necessaris

Cal descriure els recursos humans, materials i tècnics, necessaris per a la realització de les
activitats previstes. Diferenciar entre els recursos necessaris que aportarà l’entitat del Nord i els que
aportarà l’entitat del Sud.

8.2. Pressupost global per cofinançadors

En el cas de ser un projecte plurianual, caldrà detallar el pressupost pel primer any i la previsió pels
anys següents.
Totes les despeses s’hauran de justificar amb factures i/o rebuts.

8.3. Pressupost detallat per partides

Detallar els conceptes que contempla cada partida.
PRESSUPOST DETALLAT PER PARTIDES

En aquest apartat cal detallar els conceptes que s’inclouen a cada partida.

PARTIDES

Cost unitari

Quantitat

COST TOTAL

1. COSTOS DIRECTES
1.1 Terrenys
1.2 Construccions
1.3 Equips i subministraments
1.4 Personal local
1.5 Personal expatriat
1.6 Viatges i estades
1.7 Funcionament
1.8 Fons rotatori
1.9 Imprevistos
Sub Total
2. COSTOS INDIRECTES
2.1 Despeses administratives de
l’entitat del Nord
2.2 Despeses administratives de
l’entitat del Sud
2.3 Despeses de sensibilització
Sub. Total
TOTAL

9. ALTRES ASPECTES A DESTACAR RELACIONATS AMB EL PROJECTE

