Pedido
de apoio financeiro para a execução de um micro-projecto
1.

Requerente

Nome da Institucao:
Endereço e Cidade:
Telefone/Fax:
E-mail:

2.

Personalidade jurídica do requerente, ano de fundação da instituição,
número de membros (submetem-se comprovantes escritos como p. ex. entrada de
registro, contas anuais etc.)

3.

O requerente beneficia das seguintes isenções tributárias:

4.

Responsáveis pelo projecto, pessoas de contacto

1.

Nome:
Endereço:
Telefone/Fax:
E-mail:

Anschrift

Anschrift in Deutschland

Telefon

Telefax

E-Mail

Rua Damião de Gois, 506
Caixa Postal 15 95
Maputo / Mosambik

Auswärtiges Amt
für Botschaft Maputo
11020 Berlin

00258 / 21-48 27 00

00258 / 21-49 28 88

info@maputo.diplo.de

2.

Nome:
Endereço:
Telefone/Fax:
E-mail:

5.

Título do projecto:

Descrição abreviada do projecto (favor anexar ampla documentação):

Objectivo do projecto quanto à política de desenvolvimento:
1.
2.
3.
4.

5.

Qual é a situação antes do início do fomento previsto?
Quais as deficiências que a medida visa corrigir?
Quais são as metas concretas que se visa alcançar?
Essas metas devem ser alcançadas através de quais medidas e em que período de
tempo?

O plano de financiamento está em anexo

O financiamento total é garantido?

☐ sim

☐não

☐ sim

☐não

Montante dos recursos solicitados em Meticais:
Montante dos recursos próprios e de terceiros (dado o caso):
Despesas totais do projecto:
Outras contribuições do requerente para a execução do projecto
(p.ex. mão de obra, terreno ou edifício posto à disposição):

6.

Despesas posteriores estimadas:

As despesas posteriores do projecto poderão ser arcadas pelo requerente ou por terceiros:
☐sim
7.

☐não
O projecto

☐ainda não tem início
☐teve início em _________________________

8.
Data prevista para o início do projecto:
Data prevista para o fim do projecto:

9.

O requerente já recebeu ou solicitou outras subvenções para o projecto em questão?
☐sim
Em caso afirmativo, de qual instituição e em que valor?

☐não

10.

O requerente já beneficiou anteriormente em outros projectos de apoios financeiros
por parte de uma entidade pública da República Federal da Alemanha?
☐sim

☐não

Em caso afirmativo, favor fornecer informações complementares sobre o projecto em
questão (título do projecto, local do projecto, ano):

______________________, em _________________
(Local

(data)

_______________________________
(Assinatura 1o requerente)

______________________________
(Assinatura 2o requerente)

