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Formulário de Candidatura

Nome do promotor:

Estado Civil: Profissão: Idade:

N.° Contribuinte: N.° BI ou Cartão do cidadão:

Morada:

Código Postal

Telefone(s) contacto:

E-mail:

Localidade

Vem fazer entrega de:
Estudo de viabilidade técnica-econômica-financeira;

Escrituras de constituição da sociedade e de alterações ao pacto social;

Declaração de inicio da actividade

Fotocópia do Bilhete de Identidade / cartão do cidadão do(s) promotor(es)

Fotocópia do cartão de contribuinte do(s) promotor(es)

Curriculo profissional do(s) promotor(es)

Certidão das finanças e da Segurança Social relativa à situação contributiva

Modelo 22 e DA referentes aos três últimos anos

Folhas de remunerações da Segurança Social referentes a Dezembro dos três
últimos anos
Declaração de não incumprimento no que respeita a apoios comunitários ou
nacionais
Declaração sob compromisso de honra s/cumprimento da legislação de trabalho e
de cumprimento de regras ambientais
Declaração de afectaçâo do investimento à actividade e à região pelos prazos
estipulados no regulamento da IBR — Incubadora de Base Rural
Outros (especificar)
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Declaro sob compromisso de honra, em caso de aprovação do projecto:
Encontrar-me legalmente constituído caso s~a uma pessoa colectiva ou devidamente colectado caso se trate de

um empresário em nome individual

Cumprir as condições legais necessárias para o exercicio da actividade que me proponho desenvolver

Possuir a situação regularizada face à Administração Fiscal e à Segurança Social

Dispor de Contabilidade Organizada de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade

Ter ou estabelecer a sede no concelho de Idanha-a-Nova

Não ceder a posição contratual nem as áreas atribuidas ao projecto, total ou parcialmente e a titulo oneroso ou

gratuito

Manter uma comparticipação de pelo menos 50% na entidade gestora do projecto enquanto a mesma se mantiver

na IBR-ldanha-a-Nova

Manter a actividade num concelho da Beira Interior Sul e as restantes condições de elegibilidade durante o

período de permanência

Manter-me na gerência ou na administração da entidade gestora do projecto enquanto a mesma se mantiver na

IBR-ldanha-a-Nova

Outros (especificar)

DECLARAÇ ES COMPLEMENTARES /OBSERVAÇ ES

Data: 1 1

Assinatura(s) do(s) promotor(es)


