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a1 título

projeto em curso  de __________

b1 denominação

b2 endereço

b3 telefono/fax

b3 e-mail

c1 nome, sobrenome

c2 e-mail

d1 nome do Banco

d2 endereço do Banco

d3 swift

d4 número C/C

d5 IBAN

d6 titular da conta

d7 banco intermediário

d7 perguntar para o próprio banco se é necessário o banco intermediário

Ficha sintética do projeto

titular: a conta deve ter como titular a Entidade requerente - não nominativa

B -  Organismo requerente

C - Responsável do projeto

D - Dados Bancários

banco intemediário

A -  PROJETO

título do projeto
novo projeto

SWIFT

C/C N.

IBAN
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f1 Estado

f2 Diocese

f3 Località (aldeia, cidade)

g1 duração (anos) data início projeto
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Ficha sintética do projeto - página 2

E - Conteúdo do projeto
(breve descrição)

G - Período  de realização

F - País da intervenção
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especificar a moeda utilizada

euro (x)
dólar Usa (x)

1 custo total do projeto

2 financiamento de outros organismos

         não (x)
       sim (x)

nome:
nome:

nome:

3 contribuição local

         não (x)
       sim (x)

nome:
nome:
nome:

4 contribuição da organização requerente

5 CONTRIBUIÇÃO REQUERIDA
 ( 5 = 1 - 2 - 3 - 4 )

eventuais notas:

ano

total
 

timbre da organização requerente

Lugar e data 

ASSINATURA FICHA SINTÉTICA

assinatura do Representante Legal

Ficha sintética do projeto - página 3

H - custo do projeto

euro ou dólar Usa moeda local

euro ou dólar Usa

euro ou dólar Usa

euro ou dólar Usa

euro ou dólar Usa

-                                                      
euro ou dólar Usa

Especificar as parcelas da contribuição requerida

-                                   -                              
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