Fundo Social 2019| Sicredi Zona Sul RS
Ficha de inscrição de projeto
Há associado que esteja indicando o projeto ou entidade?
INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE PROPODENTE/PROMOTORA DO PROJETO
Nome fantasia:
Razão social:
CNPJ:
Data de fundação:
Endereço:
Telefones:
Site:
E-mail:
Redes Sociais:
Nº da conta corrente Sicredi (se houver):
Nome dos integrantes da diretoria e responsáveis pela entidade (mencionar nº da conta corrente dos que
forem associados da cooperativa):
Pessoa de contato na entidade (nome e telefone):
Atividade principal/cargo do responsável:
Área de ação da entidade (município(s), bairro(s):
Nº de colaboradores/funcionários:
Nº de voluntários:
Nº de pessoas beneficiadas:
Fontes de receitas da entidade:
Descreva o principal objetivo, o propósito e a atuação da entidade. A que a entidade se propõe?

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO
Título do projeto:
Descrição do projeto (objetivos):
Este projeto já existe? Desde quando?
Valor estimado do projeto (investimento total ou orçamento anual):
Qual o valor solicitado para o Sicredi?
Quais os benefícios gerados pelo projeto:
Quais os demais patrocinadores e apoiadores do projeto (se houver):
O que a verba do Sicredi irá viabilizar?
Quais e quantas pessoas o projeto deseja beneficiar? (definir o público do projeto):
Qual a duração do projeto?
Como esse projeto irá reforçar os valores de cooperação e ajuda mútua?
Como o projeto pretende contribuir para a melhora da qualidade de vida dos participantes e da
comunidade onde o projeto ocorre?
No que esse projeto irá transformar a vida das pessoas?
Outras informações importantes sobre o projeto:

Cooperativa Sicredi Zona Sul RS | Assessoria de Comunicação e Mkt
Av. Senador Salgado Filho, 503 A – Três Vendas – Pelotas RS | CEP 96055 - 740
suregzonasulrs_comunicacao@sicredi.com.br| 53 3284 8600

Classificação da informação: Uso Interno

Fundo Social 2019| Sicredi Zona Sul RS
Ficha de inscrição de projeto

Se houver, anexar 1 foto da entidade e fotos das ações que são realizadas.
Caso haja algum vídeo da entidade, anexar em um CD.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Após preenchido, os projetos devem ser entregues na agência do Sicredi aos cuidados do gerente de agência.
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