Qüestionari PIME
Es presentarà un qüestionari per cada projecte sol·licitat

1. Dades del sol·licitant
Nom

NIF

Sector d’activitat

Referit al darrer exercici tancat. Indicau-ne l’any ----- :
Nombre mitjà de treballadors
Total balanç (en
euros)
1.4. Balanç resumit
Dades el 31 de desembre del
darrer exercici tancat
Immobilitzat net
- Immobilitzat immaterial
- Immobilitzat material
- Immobilitzat financer
- D’altres
Actiu circulant
D’altres
Total actiu
Fons propis
- Capital social o fons social
- Reserves
- D’altres
Creditors a llarg termini
Creditors a curt termini
D’altres
Total passiu

Any -----

Volum de facturació
(en euros)

1.2. Compte d’explotació
Dades el 31 de desembre del
darrer exercici tancat
Ingressos totals
- Ingressos per activitat
- Quotes de socis
- Subvencions
- D’altres
Despeses totals
- Compres
- Despeses de personal
- Amortitzacions
- Despeses financeres
- Tributs
- Serveis exteriors
- D’altres
Resultat net

Any -----

2. Dades del projecte
Títol del projecte
Descripció del projecte:
Es tracta d’indicar l’actuació subvencionable per la qual es sol·licita subvenció, segons

l’annex 3.
Explicació de les actuacions que s’han de dur a terme, amb la valoració econòmica de
les despeses o inversions que s’han de fer mitjançant pressuposts o factures proforma, i
amb la indicació de totes aquelles dades, tant de l’entitat sol·licitant com del projecte,
que permetin l’avaluació segons els criteris de valoració de l’annex 5 .
En cas necessari es podrà aportar aquesta informació mitjançant una memòria
explicativa adjunta.

Data d’inici

Data d’acabament

Lloc de realització
Dades de l’entitat consultora principal (si n’hi ha)
Nom
NIF
Persona de contacte
Adreça electrònica

2.1. Pressupost del projecte
A) Inversions materials o immaterials

Adreça d’Internet (si en té)

PIME
participants
(1)

PIME
sol·licitant
€

Identificau (2):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
B) Despeses de personal. Personal tècnic
propi de l’empresa sol·licitant (3)

Telèfon

€

Total

Identificau (2):
…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
C) Col·laboracions externes. Despeses
externes de consultoria, etc.
Identificau (2):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

€

€

Total

€

€

€

Finançament del projecte (en euros)
Fonts de finançament
Aportació de les empreses
Altres fonts
Ajuda sol·licitada
Total (4)

Euros

2.2. PIME participants (1)
PIME identificades

Nom/Raó social

CIF

Tipus
d’empresa
Sector CNAE
(P =
(epígraf
(4
petita)
IAE)
dígits)
(M =
mitjana)

TOTAL
Nombre total d’empreses participants en el projecte que
estiguin determinades

C) Finançament de cada una de les PIME participants en el projecte (1)
Inversions
materials o
immaterials

Nom/Raó social

Col·laboracions
externes

Total
NOTES
(1) Només per a projectes d’innovació en col·laboració (línia 3).
(2) Segons el cas, identificau les inversions, el personal tècnic, el nombre d’hores i
els col·laboradors externs.
(3) Només per a sol·licituds de desenvolupament tecnològic aplicat (línia 2.2).
(4) L’import ha de coincidir amb el cost del projecte.

