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                                  SOL·LICITUD d’AJUTS 

ANNEX 1                              

 

Sol·licitant            

 

Nom o raó social          NIF/CIF 

     

Domicili             

Població       CP   tel    

 

Representant           

 

Nom i llinatges           NIF/CIF 

     

Domicili             

Població       CP   tel    

Actua en qualitat de           

           

Expòs              

Que estic interessat/da en aquesta convocatòria d’ajuts a la investigació del Fons Menorquí 

de Cooperació.  

 

Deman              

Que ens sigui concedida l’ajuda sol·licitada de     euros per al projecte següent 

(títol)            amb una despesa 

total de   _____________euros, per la qual cosa adjunt els documents requerits, la veracitat 

dels quals certifico.  

 

    ,  de      de  20________  

 

(Firma del sol·licitant)         

Segell de l’entitat 
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DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR         

A. Documentació administrativa general       

a) Còpia del DNI o NIE, si és persona física 

b) Còpia dels estatuts, reglament o escriptura de constitució, si és persona 

jurídica 

c) Si és una agrupació de persones físiques o jurídiques, o altres 

agrupacions sense personalitat jurídica, la documentació acreditativa de 

la personalitat jurídica de cada un dels integrants. 

d) Vist-i-plau, si s’escau, de la institució o centre de recerca. 

e) Còpia del CIF dels sol·licitant, si és persona jurídica. 

f) Declaració responsable en relació a que l’ajuda concedida es destinarà 

únicament i exclusivament al projecte presentat. 

g) Declaració responsable signada per la persona sol·licitant o per la seva 

representació legal relativa a les subvencions o ajudes obtingudes i/o 

sol·licitades a d’altres institucions públiques o privades per realitzar la 

mateixa activitat 

h) Document de designació de compte bancari 

 

 

Declar sota la meva responsabilitat que:  

 

 No he/m sol·licitat cap altre ajut per a la realització del projecte per5 al 

qual es demana l’ajut al fons Menorquí de Cooperació 

 He/m sol·licitat i he/m rebut o previst rebre, per a la realització d’aquest 

projecte per al qual es demana l’ajut al Fons Menorquí de Cooperació, les 

següents aportacions:  

                  Entitat       Import sol·licitat     Import concedit     Concepte  

 

 

B. Documentació específica requerida per a la concessió de l’ajuda  

 

a) Currículum/s de la/les persona/es responsable/s i, si s’escau, de les 

persones col·laboradores 

b) Exposició del projecte i pressupost 

c) Altres 

  

 

Sol·licitud de pagament:  

 

 Sol·licit l’avançament del 30% de l’ajuda que se’ns concedeixi, contra 

lliurament d’un informe parcial del treball 

 Sol·licit una bestreta del ...% (màxim 50 per cent) de l’ajuda que se’ns 

concedeixi, pels motius següents:  
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    ,  de      de  20_____ 

(Firma del sol·licitant: nom i llinatges) (Firma dels altres membres: nom i llinatges) 
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