 Formulari vàlid per les opcions «Registre de sol·licituds identificant-me amb
usuari i contrasenya UdL» i «Registre de sol·licituds identificant-me amb
targeta UdL o DNI electrònic» de la instància genèrica de la seu electrònica

 Formulario válido para las opciones «Registro de solicitudes identificándome
con usuario y contraseña UdL» y «Registro de solicitudes identificándome con
tarjeta UdL o DNI electrónico» de la instancia genérica de la sede electrónica

NOTA!

¡NOTA!

Ompli aquest
formulari amb
Acrobat
Reader

Rellene este
formulario con
Acrobat
Reader

No utilitzeu el
visor PDF del
vostre navegador

No utilice el visor
PDF de su
navegador

Sol·licitud d’ajut per a Activitats culturals de les associacions de la UdL,
per a l’any 2021
Dades de l’associació sol·licitant
Nom de l’associació:
Núm. Registre Associacions Estudiants:

de la UdL:
de la Generalitat:

Nom del/la sol·licitant:

DNI/NIE:

Càrrec del/la sol·licitant dins l’associació:
Adreça electrònica:

Telèfon contacte:

Relació de membre de la direcció o responsables i càrrec que ocupen:

Núm. socis estudiants UdL:

Núm. socis antics alumnes UdL:

Núm. socis de filials d’altres associacions:

Núm. Socis totals:

Memòria breu de l’associació i de les activitats desenvolupades en el darrer any
(una síntesi de la memòria que cal presentar fins al 31 de gener de 2022)

Projecte 2021
(introducció, objectius, destinataris, descripció de l’activitat/s, dates i lloc de realització)

Pressupost 2021 (equilibrat amb els ingressos i les despeses detallats):
Concepte

Ingressos

Total:

0,00 €

Despeses

0,00 €

Import sol·licitat a la UdL
ajut per a Activitats culturals de les associacions de la UdL
Relació d’altres entitats, institucions o empreses patrocinadores o col·laboradores:
Entitat, institució o empresa

Import sol·licitat

Total despesa concedida:

Import atorgat

0,00 €

Sol·licito l’admissió a la convocatòria d’ajuts per a activitats culturals i de participació i
representació d’estudiants de la UdL per al 2021.
He llegit, conec i accepto les bases de la convocatòria.

Lleida,

de gener de 2021

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS I OCUPABILITAT DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

Adjunció d’altres documents complementaris a
aquest formulari
Adjunción de otros documentos complementarios a
este formulario
Adjunta (8 MB en total)...
Mostra i gestiona adjunts / Muestra y gestiona adjuntos

