
ANNEX III
FORMULARI D'IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE DE 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL DE DESENVOLUPAMENT
TÍTOL DEL PROJECTE

PAÍS

1.- DADES DE L'ONG SOL·LICITANT I DE LA CONTRAPART LOCAL
1.1.- Dades de l'organització no governamental que presenta la proposta:

Nom de l'organització:

Sigles:

Adreça:

CP:

Localitat:

Telèfon/s:

Fax:

Web:

C/e:

NIF

Data de constitució:

Naturalesa jurídica:

Representant legal:

Càrrec NIF

Persona(es) responsable(s) del projecte en l'ONG:

Nom i cognoms:

NIF Càrrec

Nom i cognoms:

NIF Càrrec

1.2.- Dades de la CONTRAPART LOCAL:

Nom de l'organització:

Naturalesa jurídica:

Data de constitució:

Camp d'activitats:

Adreça:

Telèfon:

Fax:

Web:

C/e:

Persona(es) responsable(s) del projecte en la contrapart:

Nom i cognoms:

Càrrec:

Experiència:

Nom i cognoms:

Càrrec:

Experiència:



2.-  PRESENTACIÓ I RESUM DEL PROJECTE
2.1.-  Títol del projecte:

2.2.-  País/Àrea geogràfica on es realitzarà

2.3.-  Sector/Subsector Sectors CRS 
(Creditor Reporting System) de destinació de l'ajuda, establits pel Comité d'Ajuda al Desenvolupament (CAD)

2.4.-  IDH/PNOD:

2.5.-  Termini d'execució del projecte:

• Nombre de mesos:

• Data d'inici:

• Data de finalització:

2.6.- Cost total del projecte:

• Suma de la subvenció sol·licitada a l'Ajuntament de Petrer:

• Altres aportacions: cal desglossar i distingir entre les disponibles i les sol·licitades:

2.7.-  Breu descripció del projecte:



2.8.-  Localització exacta del projecte:

3.-  ANTECEDENTS, CONTEXT I JUSTIFICACIÓ:
(Cal incorporar l’arbre de problemes i objectius)



4.-  DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE:

Matriu de planificació:

4.1.-  Objectiu global de desenvolupament:

4.2.-  Objectiu(s) específic(s) del projecte:

4.3.-  Resultats, indicadors, activitats i recursos:

4.3.1.-  Resultats esperats:

4.3.2.-  Indicadors del grau de consecució dels resultats i les seues fonts de 
verificació:

4.3.3.-  Descripció de les activitats i cronograma:



4.3.4.-  Recursos humans i materials:



5.-  VIABILITAT DEL PROJECTE:

5.1.-  Factors socioculturals:

• Justificació de projecte (qui planteja la necessitat/identificació del projecte)

• Descripció de la població beneficiària, nombre de participants, participació i criteris 
de selecció.

• Grau d'implicació i motivació de les persones beneficiàries

• Actitud de les autoritats locals (carta d'avals, etc.)

• Qüestions legals



5.2.-  Enfocament de gènere:

5.3.-  Tecnologia i assistència tècnica:

5.4.-  Impacte mediambiental:

5.5.-  Estudi de viabilitat econòmica del projecte (sostenibilitat, autonomia, 
empoderament:



5.6.-  Factors de risc:

5.7.-  Altres (metes ODM i sistema CAD de marcadors:



6.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ INTERNA/EXTERNA:
Avaluació i seguiment del projecte en el qual es detalle la metodologia realitzada per al seguiment per part de l'ONG sol·licitant.



7.- PLA DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ:
Pla de difusió del projecte i sensibilització local entre la població de Petrer, en el qual s'especifique quin treball realitzarà  l'ONG 
perquè el projecte a desenvolupat en la localitat de destí es conega entre la població del nostre municipi.

SR. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE PETRER

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS-Reglament General de Protecció de Dades-UE.  I LO. 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades
de caràcter personal).  El  responsable del tractament de les dades personals és l'Ajuntament de Petrer, amb CIF P0310400G i domicili a: plaça de Baix núm. 1, 03610
Petrer. La  finalitat  per la qual les dades seran tractades és la gestió de SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ. La  legitimació  per a realitzar este tractament està basada en
l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Els drets que vosté com a
interessat té consistixen en: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i (si és el cas) retirada del consentiment prestat. Ha de consultar la
informació addicional i detallada sobre protecció de dades en l’annex VII d'esta sol·licitud. 


