AC 收件日期 Data de recepção：___________
收件人員 Funcionário do IC：_____________

2020“獲資助活動／項目資料更改申請表”
2020 Formulário de Pedido de Alterações de Informações para Actividades / Projectos Subsidiados
一. 基本資料 Informações Básicas

獲資助單位編號 Número do Entidade
獲資助單位名稱 Nome da Entidade
活動／項目編號 Número do Actividade / Projecto
活動／項目名稱 Nome de Actividade / Projecto
 活動目的及內容是否與原申請相符 ? O objectivo e o conteúdo de actividade são os mesmos do pedido original?
□ 是 Sim

□ 否 Não (請填寫 d 項 Por favor preencher o item "d")

二. 更改活動／ 項目資料（請選擇適用項目）Alteração de dados da actividade (por favor escolher o item adequado)

□

a. 活動／項目名稱
Nome de Actividade / Projecto

原名稱 Nome original：
更改為 Nome alterado：

詳細原因 Motivos da Alteração：
□

b. 舉行 ／ 出版日期
原日期 Data original：
Data de Realização / Publicação
更改為 Data alterada：

詳細原因 Motivos da Alteração：
□

c. 舉行地點
Local de Realização

原地點 Local original：
更改為 Local alterado：

詳細原因 Motivos da Alteração：
□ d. 其他 Outro
詳細原因 Motivos da Alteração：

（如空間不足，請另紙填寫詳細原因）(Se o espaço for insuficiente, por favor anexe uma folha com o conteúdo publicado)
本單位／本人確定上述申請為最終更改，並已詳閱文化局《文化活動／項目資助計劃─資助指引》(2019 年 6 月修訂)，知悉活動／項目資料更改的申
請程序需時審批，本單位／本人必須於活動／開展前提出，文化局將視乎更改內容對活動／項目作重新評估，並保留不接納更改或取消資助的權利。
A Associação / O Signatário confirma que o pedido acima referido é o mais actualizado, leu e compreendeu a “Programa de Apoio Financeiro para Actividades/Projectos
Culturais das Associações Locais – Directrizes para Pedidos de Subsídio” (2019/06) do Instituto Cultural (IC) e está ciente de que as alterações às actividades requerem um
processo de pedido e aprovação demorado, A Associação / O Signatário têm de apresentar o pedido antes do início das actividades. O IC irá reapreciar as actividades /projectos
com base nas alterações propostas, reservando-se o direito de não as aceitar ou até de cancelar o subsídio.

獲資助者簽名／社團負責人(會長或理事長)簽名及蓋章
Assinatura da pessoa que recebeu o subsídio / representante da associação
(presidente ou presidente da direcção) subsidiada e respectivo carimbo

填表人姓名
Pessoa que preencheu o
formulário：

____________________

職位 Cargo：

____________________

聯絡電話 N.º de telefone：

____________________
簽名 Assinatura：________________蓋章 Carimbo：_______________________

日期 Data：

／
／
（日 Dia / 月 Mês / 年 Ano ）

負責人姓名 Nome do representante：________________________________
職位 Cargo：__________________________________________________

文化局專用 Espaço reservado ao Instituto Cultural
□ 不接納 Rejeitar
意見 Opiniões： □ 接納 Aprovar

工作人員 Funcionário：________

日期 Data：_________
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□ 重新評估 Reavaliar

確認 Confirmação：____________
V01/2020

