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Candidatura N.º xxxx - X

Estado da candidatura: Introduzida

Resumo de apresentação da candidatura

Candidatura

N.º de Candidatura xxxx Área artística

Nome do Concurso Internacionalização 2018 Nome da candidatura

Domínio

Países de Acolhimento

Observações

Dados da Entidade

N.º de utilizador no e-registo xxxxxx

Nome Comum

Designação social / firma / nome

Natureza Jurídica

Concelho

Dados de contacto

Pessoa de contacto

Telemóvel

E-mail
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Total de despesas €

Apoio financeiro solicitado DGARTES €

% do apoio solicitado à DGARTES  %

Outras receitas e apoios  €

Saldo Final  €

Indicadores do orçamento

2018/2019

Total de despesas abrangidas pelo apoio da
DGARTES €

Outras despesas €
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Equipas

Apresente todos os elementos da equipa nuclear que participam no programa de atividades e que estão inscritos nos Recursos Humanos do e-Registo

ID Nome Vínculo Nota biográfica Função

xxxx

xxxx

Outros participantes na(s) atividade(s) ou na estrutura

ID Nome Vínculo Nota biográfica Função

xxxx
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Espaços de desenvolvimento e apresentação

Território nacional

NUTS II Distrito Concelho Localidade Designação do espaço Função do espaço Lotação
máxima

Estrangeiro

País / território Continente Localidade Designação do espaço Função do espaço Lotação
máxima
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Apoios

Identificação e caracterização das parcerias e apoios com impacto orçamental

Mencione e anexe declarações de financiamentos e outros apoios, em bens e/ou serviços, bem como acordos de coprodução e acolhimentos.

Nome/Entidade Descrição
(Tipo de entidade parceira, características, relevância…)

Natureza da parceria/apoio
(ex: comparticipação financeira, apoio em géneros, bens
ou serviços, partilha de recursos, cedência de
instalações, etc.)

Valores estimados
Documento comprovativo

Monetário Em espécie

€  €

Parcerias e apoios sem impacto orçamental

Mencione e anexe declarações de outras parcerias e apoios que não tenham qualquer impacto orçamental e que considere que são importantes para o desenvolvimento das atividades apresentadas - ex: cartas
de conforto ou simpatia, cartas de caracter informativo, etc.

Nome/Entidade
Descrição
(Tipo de atividades que realiza, características, impactos e
relevância.)

Natureza da entidade
(ex. cartas de conforto ou simpatia, cartas de caracter informativo,
etc.)

Documento comprovativo

.pdf

.pdf
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Atividades

Exposição do projeto

Apresente o projeto a circular internacionalmente, enquadrando as atividades que o constituem e a equipa envolvida, evidenciando as características mais relevantes para a distinção, qualidade e originalidade
do projeto; relacione o projeto com os contextos onde se pretende apresentar, justificando a pertinência e o carácter distintivo das entidades de acolhimento.

Objetivos

1.

2.

3.

4.

5.

Alcance e visibilidade

Defina e caracterize os públicos para os quais se dirige o projeto, indicando as estratégias, ações e materiais de comunicação a produzir e distribuir tendo em conta os públicos-alvo e contextos internacionais,
identificando as responsabilidades de cada entidade envolvida (candidata e parceira).

Projeto de gestão

Explicite os principais eixos do plano de produção e orçamentação, descrevendo a relação entre recursos humanos e materiais bem como a importância e a garantia de parcerias e outras fontes de receita.
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ID Designação do
projeto/atividade Tipo de produção Área artística Data de início Data de fim N.º de

sessões

Público
estimado
(total das
sessões)

Espaço

xxxx

xxxx

Calendarização

Orçamento

Despesas abrangidas pelo apoio da DGARTES

1. Viagens de equipas artísticas e técnicas [até 80%]

Descrição Unidades Unidade de
medida Duração Unidade de

duração Valor unitário Valor final Montante
solicitado Observações

€ € €

€ €  €

Total € €

2. Transporte de material cénico, expositivo ou outro [até 80%]

Descrição Unidades Unidade de
medida Duração Unidade de

duração Valor unitário Valor final Montante
solicitado Observações0,00

€ € €

0,00

 € € €

Total  € €
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3. Alojamento de equipas artísticas e técnicas [até 75%]

Descrição Unidades Unidade de
medida Duração Unidade de

duração Valor unitário Valor final Montante
solicitado Observações0,00

 €  € €

0,00

 €  € €

Total  € €

4. Seguros (viagem, material cénico e expositivo) [até 80%]

Descrição Unidades Unidade de
medida Duração Unidade de

duração Valor unitário Valor final Montante
solicitado Observações0,00 0,00

€ € €

€ € €

Total €  €

5. Despesas inerentes à difusão do projeto no seu contexto de acolhimento (edição e traduções) [até 75%]

Descrição Unidades Unidade de
medida Duração Unidade de

duração Valor unitário Valor final Montante
solicitado Observações0,00 0,00

€  € €

€ € €

Total € €

6. Despesas administrativas (vistos, licenças, autorizações, taxas de inscrição) [até 75%]

Descrição Unidades Unidade de
medida Duração Unidade de

duração Valor unitário Valor final Montante
solicitado Observações0,00 0,00

€ € €

€ € €

Total  € €

Total das despesas abrangidas pelo apoio da dgartes:  €
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Outras despesas

7. Equipas (honorários, cachets, per diems)

Descrição Unidade de medida Duração Unidade de duração Valor unitário Valor final ObservaçõesUnidades      0,00 0,00

 € €

 € €

Total €

8. Espaços e equipamentos

Descrição Unidades Unidade de medida Duração Unidade de duração Valor unitário Valor final Observações

€ €

0,00 0,00

€ €

Total €

9. Registo e documentação

Descrição Unidades Unidade de medida Duração Unidade de duração Valor unitário Valor final Observações0,00 0,00

 €  €

 € €

Total €

10. Seguros de acidentes pessoais

Descrição Unidades Unidade de medida Duração Unidade de duração Valor unitário Valor final Observações0,00 0,00

€ €

€ €

Total €
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11. Outras

Descrição Unidades Unidade de medida Duração Unidade de duração Valor unitário Valor final Observações0,00 0,00

 € €

 € €

Total €

Total das outras despesas:  €
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3. Apoio Nacional

Nome da entidade Valor monetário Valor em espécie Valor final Observações

 €  € €

€ € €

Total  €  € €

4. Apoio Internacional

Nome da entidade Valor monetário Valor em espécie Valor final Observações

€ €  €

€ € €

Total € € €

Total das receitas:  €

Receitas

1. Montante solicitado à DGARTES

Nome da entidade Valor monetário Valor em espécie Valor final Observações

€

Total €

2. Receitas próprias

Nome da entidade Valor monetário Valor em espécie Valor final Observações Documento comprovativo

 € € €

 € € €

Total € € €

€€

.pdf

.pdf
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Verificação e Envio

Avisos / Mensagens de erro

# Área Campo Mensagem

011000 e-registo Entidade Deve completar os dados da entidade

011004 >>>> e-Registo|Entidade NISS NISS não preenchido

036101 Apoios Apoios Tem que haver, pelo menos, um documento de acolhimento inserido.

039013 Atividades
Despesas, Viagens de
equipas artísticas e técnicas
[até 80%]

Montante solicitado não pode ser superior a 80% do valor total

039023 Atividades
Despesas, Transporte de
material cénico, expositivo ou
outro [até 80%]

Montante solicitado não pode ser superior a 80% do valor total

039033 Atividades
Despesas, Alojamento de
equipas artísticas e técnicas
[até 75%]

Montante solicitado não pode ser superior a 75% do valor total

039043 Atividades
Despesas, Seguros (viagem,
material cénico e expositivo)
[até 80%]

Montante solicitado não pode ser superior a 80% do valor total

039053 Atividades

Despesas, Despesas
inerentes à difusão do projeto
no seu contexto de
acolhimento (edição e
traduções) [até 75%]

Montante solicitado não pode ser superior a 75% do valor total

039063 Atividades

Despesas, Despesas
administrativas (vistos,
licenças, autorizações, taxas
de inscrição) [até 75%]

Montante solicitado não pode ser superior a 75% do valor total

080001 Atividades Apoio da entidade xxx Valor monetário do apoio desta entidade excedido

060009 Atividades Saldo O saldo final tem de ser zero

060010 Atividades Apoio financeiro ano O apoio a solicitar (12,00) tem que estar compreendido entre os 6.000 € e os 30.000 €
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¨
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Entregou toda a documentação relativa a apoios anteriores da DGARTES (por exemplo relatórios, recibos, etc.)

O projeto candidato não integra um contrato em vigor com a DGARTES

Declarações da entidade candidata

Aceita as normas a que obedece o presente procedimento

Possui a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária e Aduaneira

Possui a sua situação regularizada perante a Segurança Social

Possui as autorizações ou os pedidos relativos às obras que impliquem direitos de autor ou direitos conexos 

Tem a situação regularizada perante a DGARTES

O projeto supra apresentado não verifica uma situação de cumulação de apoios da DGARTES

Confirma que as informações prestadas na candidatura correspondem à verdade

¨

Antes de submeter a candidatura verifique que:

Todos os acolhimentos inscritos em calendarização estão comprovados documentalmente.

Os documentos comprovativos estão completos, legíveis, datados, assinados e identificam claramente a entidade/pessoa emitente 

A candidatura está integralmente escrita em português

¨

¨

¨
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