
ANNEX 3
DESCRIPCIÓ DEL  PROJECTE  I  PROGRAMA  D’ACTIVITATS  A  REALITZAR  DURANT

L'EXERCICI DE 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

A) Programa de l’activitat detallat indicant la descripció de l’esdeveniment amb indicació: 

-. Tipus de participants i edats:

-. Programació amb indicació de dates, horaris, llocs de realització

PROGRAMACIÓ DATA/HORARI LLOC REALITZACIÓ Nº POSSIBLES
PARTICIPANTS



-. Altres aspectes tècnics inherents a la seua organització i realització, havent de detallar la 
data de terminació de l'esdeveniment. 

B) RELACIÓ DETALLADA DE LES DESPESES  DE L’ACTIVITAT/ ESDEVENIMENT:

    CONCEPTE                                                     IM  PORT  

1.   €

2.   €

3.   €

4.   €

5.   €

6.   €

7.   €

8.   €

9.   €

DESPESA TOTAL DE L'ENTITAT  PER A L’ACTIVITAT/ESDEVENIMENT           €

C) RELACIÓ DETALLADA DELS INGRESSOS DE  L’ACTIVITAT/ESDEVENIMENT:

CONCEPTE                                                 IMPORT

1.   €

2.   €

3.   €

4.   €

5.   €

6.   €

7.   €

8.   €

9.   €

            INGRESSOS TOTALS DE L'ENTITAT PER A L’ACTIVITAT/ESDEVENIMENT             €
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