ANEXO I

Ofício de encaminhamento de projeto da Entidade Gestora do APL
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1 - Identificação do Projeto:
Nome do APL:
Título do Projeto:
Entidade Gestora do APL:
Valor total das contribuições das empresas do APL (R$):
(-) Encargos - 4% (R$):
Valor de apoio do FUNDOAPL (R$):
Valor de outras fontes (R$):
Valor total do projeto (R$):
Prazo de execução (até 2 anos):
2 - Identificação da Entidade Executora:
Nome da Entidade Executora:
CNPJ:
Endereço:
CEP:
UF:
Forma Jurídica:
( ) Associação
( ) Cooperativa
( ) Outra: __________________

Telefone:
Município:
Data de fundação:
Número de sócios:

Representante Legal:
Endereço:
Telefone:
Email:
Técnico Responsável do Projeto:
Telefone:
Email:
Formação Profissional:
Histórico da organização e vínculo com o APL: breve descrição do histórico
da Entidade Executora, sua fundação, objetivos, ligações com o APL,
principais atividades. Demonstrar capacidade técnica em executar este projeto
(máx. 40 linhas).

2. Área de atuação: listar os Municípios e Estados em que a organização
atua.
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3 - Descrição do Projeto:
I. Justificativa: descrever o gargalo, problema, fragilidade ou necessidade específica
das empresas do APL que as levaram a elaborar o presente projeto, mostrando como
sua execução irá contribuir com a solução do problema (máx. 30 linhas).
II. Objetivo: indicar o objetivo do projeto. O que se pretendem alcançar com a
execução do projeto. Qual o resultado esperado.
III. Objeto: descrição sucinta dos principais itens que constituirão os dispêndios dos
recursos destinados a execução deste projeto.
IV. Metas:
III.I Descritivas: descrever as metas relacionadas ao Projeto.
III.II Tabela: preencher as tabelas, quantas forem necessárias, relacionando as metas,
as etapas de cada meta, a especificação de cada atividade da etapa e os indicadores
físicos das atividades, conforme modelo previsto na Tabela A.

V. Indicadores: indicar os indicadores que serão utilizados no projeto. Deve,
necessariamente, um dos indicadores ser o número de empresas beneficiadas com o
projeto.
VI. Beneficiários e sua participação no projeto: descrever e caracterizar as
empresas do APL que aportarão recursos no FUNDOAPL, que serão beneficiadas e de
que forma participarão do projeto (máx. 30 linhas).
4 - Plano de Trabalho de Aplicação de Recursos:
I – Orçamento: preencher a Planilha A.
II – Cronograma Físico-Financeiro: Preencher Planilha B.
5 - Capacidade Institucional da Entidade Proponente: Descrever os recursos humanos,
materiais, financeiros e tecnológicos disponíveis que serão utilizados para realizar o
projeto.
6 - Informações Adicionais: acrescentar informações adicionais importantes que
colaborarão para uma adequada avaliação do projeto.
7 – Validação do Projeto:
Inserir os seguintes documentos/dados:
I - Validação do projeto por parte da Governança, com cópia da ata de aprovação.
II – Assinatura do responsável pela Entidade Executora, com o respectivo nome e cago.
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III – Assinatura do responsável técnico pela execução do projeto, com o respectivo
nome e cargo.
IV – Validação por representantes das empresas que aportarão recursos no
FUNDOAPL para a execução desse projeto.
V – Data e local.
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Tabela A – Metas, Etapas, Atividades e Indicadores
Meta 1: Descrever título da Meta 1
Indicador Físico
Etapa

Especificação das Atividades
Unidade

Quantidade

Meta 2: Descrever título da Meta 2
Indicador Físico
Etapa

Especificação das Atividades
Unidade

Quantidade
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Planilha A – Orçamento e Origem do Recurso:

Itens

Discriminação

Valor
Unitário

Valor (R$)
Quantidade
FUNDOAPL

Recursos Próprios
ou de parceiros

Valor Total

Total

6

Planilha B - Cronograma Físico-Financeiro:

Expectativa de Desembolso (R$)
Discriminação

Valor
Total

1º Ano
1º
Trimestre

2º Ano

2º
3º
4º
1º
2º
3º
4º
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

TOTAL
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