
  申請單位編號 Número do requerente：__________ 
(文化局填寫 A Preencher pelo IC) 

2020 年資助申請表 
Formulário de Pedido de Subsídio para 2020 

過往活動資料 
Informações sobre 

actividades anteriores 

2019 年度社團全年舉辦之所有文化藝術活動 / 項目 (包括沒有向文化局申請資助之活動 / 項目) 
Todas as actividades / projectos culturais que foram ou irão ser concretamente realizados no ano 2019 
(incluindo as actividades / projectos não submetidos a apoio financeiro do IC) 

* 如位置不足，請另行複印此頁填寫。Caso o espaço seja insuficiente, poderá imprimir de novo esta página.

活動/項目名稱 
Nome da

Actividade / Projecto 

活動/項目 
性質[1] 

Natureza da 
Actividade
/ Projecto 

活動/項目 
開始及結束日期 
Datas do Início e do 
Fim de Actividade/ 

Projecto 

場次 
Número 

de 
sessões

舉行地點 
Local 

參與人數 
Número de 
Participantes 

觀眾人數 
Número do 

Público 

實際開支/ 
預算 (MOP) 
Valor exacto 
das despesa/ 

orçamento 

文化局有否
資助[2] 

Tem 
financiamento 

do IC[2]

有 Sim 

否 Não[2] 

有 Sim 

否 Não[2] 

有 Sim 

否 Não[2] 

有 Sim 

否 Não[2] 

有 Sim 

否 Não[2] 

全年開支 / 預算合共： 
Total de despesas/orçamento do ano completo:

[1] 請根據下表填寫以上活動 / 項目性質 Preencha a natureza da actividade / projecto conforme a seguinte tabela 

A. 主辦、政府判給、合辦、承辦、製作、創作、赴外(演出、展覽)、組織赴外學術性(學習、研討會等)
Organização, adjudicação pelo Governo, co-organização, coordenação, produção, criação, deslocação ao exterior
(espectáculo, exposição), organização de deslocação ao exterior por motivo académico (estudo, seminários, etc.)

B. 協辦、參與、獲邀赴外(交流、考察、參展、比賽等)
Co-organização, participação, deslocação ao exterior por convite (intercâmbio, visita de estudo, exposição, concursos,
etc.)

C. 其他 (請列明____________)
Outros (Indique____________)

[2] 如非屬文化局資助之活動 / 項目，須提交具文字說明的補充資料
Para actividade / projecto subsidiado não pelo IC, é necessário entregar informações auxiliares como explicação escrita

*此
表

格
可
複
印

使
用

 E
ste im

presso pode ser copiado.


	Group1: Off
	TextB1: 
	TextB2: 
	TextB4: 
	TextB5: 
	TextB6: 
	TextB7: 
	TextB8: 
	TextB1C: 
	TextB2C: 
	TextB4C: 
	TextB5C: 
	TextB6C: 
	TextB7C: 
	TextB1E: 
	TextB2E: 
	TextB4E: 
	TextB5E: 
	TextB6E: 
	TextB7E: 
	TextB8E: 
	TextB1F: 
	TextB2F: 
	TextB4F: 
	TextB5F: 
	TextB1G: 
	TextB2G: 
	TextB4G: 
	TextB5G: 
	TextB6G: 
	TextB7G: 
	TextB8C: 
	TextB8F: 
	TextB7F: 
	TextB6F: 
	Group1R: Off
	Group1HH: Off
	Group143: Off
	Group1GERW: Off
	TextB8`G: 
	TextB999: 0
	日期1_af_date: 
	日期2_af_date: 
	日期1B_af_date: 
	日期2B_af_date: 
	日期1C_af_date: 
	日期2C_af_date: 
	日期1D_af_date: 
	日期2D_af_date: 
	日期1E_af_date: 
	日期2E_af_date: 


