FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA PROGRAMA IMPULSA CULTURA
2019
La Fundació ( ) Catalunya Cultura obre la seva convocatòria de presentació de candidatures des
del 13 de març al 5 d'abril, a les 14 h, per a projectes culturals que desenvolupin la seva activitat
a Catalunya, i desitgin participar en el PROGRAMA IMPULSA CULTURA 2019.
Les dades facilitades en aquest formulari tenen caràcter confidencial. L’únic ús que se’n farà per
part de la Fundació respon a la gestió del propi projecte.
DADES ENTITAT / PROJECTE
(1) Nom del projecte
(2) Àmbit del projecte

Música
Arts escèniques
Cine - audiovisual
Arts visuals
Cultura digital
Arts literàries
Altres

(3) Entitat que presenta el projecte
(4) Indica si el projecte té com a finalitat
impulsar una obra/iniciativa artística
individual

Si
No

(5) Constitució:
Indica número d’anys des de la data
de constitució

L’entitat
Del projecte

(6) Persona de contacte
(7) E-mail
(8) Telèfon
(9) El projecte té la seu a Catalunya

Si
No

(10) El projecte es duu a terme la seva
activitat o part d'ella a Catalunya

Si
No
Pública
Privada
Público-privada
Si
No

(11) L’entitat és de propietat

(12) És la primera vegada que el
projecte participa en algun programa de
la f ( )
(13) En cas de resposta negativa, han
transcorregut 3 anys des de la seva
participació

Si
No

INFORMACIÓ DEL PROJECTE
(14) Breu descripció del projecte
Qui? Què? Com? Per què?
(màx. 150 paraules)
(15) Breu descripció de la proposta de
valor diferencial del projecte. Grau
d’innovació
(màx. 80 paraules)
(16) El projecte inclou alguna
activitat vinculada a l’educació

Si
No

En cas afirmatiu breu descripció de
l'activitat educativa vinculada (màx. 50
paraules)
(17) Indica data d’inici i fi del projecte
(00/00/0000)
(18) El projecte presenta una activitat
sostinguda al llarg de l'any

Si
No

(19) Descriu el/els públics del projecte
(màx. 50 paraules)
Indica el nombre d'assistents al llarg del
2018
(20) Reconeixements i/o premis atorgats
al projecte
(màx. 50 paraules)
(21) Descriu els elements que
permeten mesurar l'impacte del projecte
(màx. 100 paraules)
(22) Quantes persones integren l’equip
del projecte (en número)
(23) Adjunta organigrama (en format
esquema i amb el títol "nom del projecte organigrama")
DADES ECONÒMIQUES
(24) Indica l'import del pressupost total
del projecte (no de l'entitat)
(25) Indica en % l’origen del
finançament del projecte

(26) Adjunta el pressupost d’ingressos i
despeses del projecte a tres anys

Finançament Públic
Finançament Privat
Autofinançament

%
%
%

(format Excel i amb el títol "nom del
projecte - pressupost")

DADES DE COMUNICACIÓ
(27) El projecte disposa d’un Pla
estratègic en comunicació

Si
No

(28) En cas afirmatiu adjunta el resum
executiu ( amb el títol "nom del projecte
- comunicació")
(29) Indica el nombre de publicacions
del projecte als mitjans de comunicació
(30) Indica la direcció web
(31) Indica el nombre de visites web al
2018
(32) Indica el nombre de visitants únics
al web el 2018
(33) Xarxes socials
Nombre de seguidors Facebook
Nombre de seguidors Twitter
Nombre de seguidors Instagram
(34) Indica la periodicitat mensual de
publicacions sumant totes les xarxes
socials

< 10 / mes
10 – 20 / mes
> 20 / mes

Moltes gràcies per participar en la nostra convocatòria del PROGRAMA IMPULSA CULTURA
2019.Confirmem que hem rebut correctament la informació disposada en el formulari.
Els noms dels projectes seleccionats seran publicats a la web de la Fundació a partir del 13 de
maig del 2019.

