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Contribuição CE solicitada para o período abrangido (em €)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAcrónimo do projecto

TOTAL

Tipo de actividade
Total 

(A)+(B)+(C)+(D)IDT          (A) Demonstração
(B)

Gestão 
(C) Outra  (D)

7.º PQ - Convenção de Subvenção - Anexo VI - Projecto em colaboração

No caso de um 
terceiro, ligado ao 

beneficiário

Relatório financeiro de síntese - Projecto em colaboração - a preencher pelo coordenador

Ajustamento
(Sim/Não)

Mecanismo de financiamento

Projecto n.º

Beneficiári
o n.º

Organização
 Nome abreviado

a: 
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Projecto n.º Mecanismo de 
financiamento

Acrónimo do projecto
Período de dd/mm/aa Sim/Não

a dd/mm/aa

Denominação social nn
Nome abreviado da organização nn

%

IDT
(A)

Demonstração
(B)

Gestão 
(C)

Outra 
(D)

TOTAL             
(A+B+C+D)

Custos de pessoal
Subcontratação
Outros custos directos
Custos indirectos
Montante fixo / taxa fixa / tabela de 
custos unitários declarados

Total 
Contribuição máx. CE
Contribuição solicitada à CE

Sim/Não

Em caso afirmativo, indicar o montante (em €)

O pré-financiamento que recebeu gerou juros nos termos do artigo II.19 ? Sim/Não
Em caso afirmativo, indicar o montante (em €)

4. Certificação da metodologia
Sim/Não

Sim/Não

Nome do auditor

5. Certificação das demonstrações financeiras

Sim/Não

Nome do auditor

Carimbo do Beneficiário

Financiamento (%) das actividades de IDT (A)

Declarou custos médios do pessoal nos termos do artigo II.14.1 ?

Em caso de taxa fixa para os custos 
indirectos, especificar %

3- Declaração de juros gerados pelo pré-financiamento (to a preencher apenas pelo coordenador)  )

1- Declaração de custos elegíveis/montante fixo/taxa fixa/tabela de custos unitários (em €)

Tipo de actividades

2- Declaração de receitas
Recebeu transferências financeiras ou contribuições de terceiros em espécie, livres de encargos, ou o projecto gerou 
rendimentos que possam ser considerados receitas nos termos do artigo II.17 da convenção de subvenção ?

As demonstrações financeiras são acompanhadas por um certificado emitido por um auditor independente de acordo com 
o estabelecido no artigo II.4.4 ?

Existe uma certificação da metodologia efectuada por um auditor independente e aceite pela Comissão nos termos do 
artigo II.4.4 ?

Custo da certificação (em €), se imputados 
ao projecto

Data & assinatura

Nome da(s) pessoa(s) autorizada(s) a assinar a presente demonstração financeira

6- Declaração de honra do beneficiário

Declaramos por nossa honra que:
- os custos acima declarados estão directamente relacionados com os recursos utilizados para atingir os objectivos do projecto e correspondem à 
definição de custos elegíveis especificados nos artigos II.14 e II.15 da convenção de subvenção e, se relevante, no anexo III e artigo 7.º (cláusulas 
especiais) da convenção de subvenção;

- as receitas acima declaradas são as únicas transferências financeiras ou contribuições em espécie, livres de encargos, recebidas de terceiros e os 
únicos rendimentos gerados pelo projecto que possam ser considerados receitas nos termos do artigo II.17 da convenção de subvenção;

- os juros acima declarados são os únicos juros gerados pelo pré-financiamento que correspondem à definição do artigo II.19 da convenção de 
subvenção;

- existem documentos justificativos de todas as informações aqui declaradas. Serão disponibilizados a pedido da Comissão e em caso de auditoria 
pela Comissão e/ou pelo Tribunal de Justiça e/ou pelos seus representantes autorizados.

Custo do certificado (em €)

7.º PQ - Convenção de Subvenção - Anexo VI - Projecto em colaboraçã
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Beneficiário n.º

Trata-se de um ajustamento a uma declaração anterior ?  

Formulário C -   Demonstração financeira (a preencher por cada beneficiário)

Projecto em colaboração

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Código de identificação do participante
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Projecto n.º Regime de 
financiamento

Acrónimo do projecto
Período de dd/mm/aa Sim/Não

a dd/mm/aa

Designação jurídica do terceiro nn
Nome abreviado da organização 

terceira nn

%

IDT
(A)

Demonstração
(B)

Gestão 
(C)

Outra
(D)

TOTAL             
(A+B+C+D)

Despesas de pessoal
Subcontratação
Outros custos directos
Custos indirectos
Montantes fixos / taxa fixa / 
tabela de custos unitários 
declarados

Total 
Contribuição máxima CE
Contribuição CE solicitada

Sim/Não

Em caso afirmativo, indicar o montante (em €)

O financiamento que recebeu rendeu juros nos termos do artigo II.19? Sim/Não
Em caso afirmativo, indicar o montante (em €)

4. Certificação da metodologia
Sim/Não

Sim/Não

Nome do auditor

5- Certificação das demonstrações financeiras

Sim/Não

Nome do auditor

Carimbo do terceiro

Taxa de financiamento das actividades de IDT (A)

Declara custos médios de pessoal nos termos do artigo II.14.1?

Em caso de taxa fixa para os custos indirectos, 
especificar %

3- Declaração dos juros gerados pelo pré-financiamento (a preencher apenas pelo coordenador )

1- Declaração de custos elegíveis/montante fixo/taxa fixa/tabela de custos unitários (em €)

Tipo de Actividade

2- Declaração de receitas
Recebeu de terceiros transferências financeiras ou contribuições em espécie, livres de encargos, ou o projecto gerou 
rendimentos que poderiam ser considerados receitas nos termos do artigo II.17 da convenção de subvenção?

Dispõe de um certificado relativo às demonstrações financeiras emitido por um auditor independente, em anexo à presente 
demonstração financeira nos termos do artigo II.4.4?

Dispõe de um certificado relativo à metodologia emitido por um auditor independente e aceite pela Comissão nos termos do 
artigo II.4.4?

Custo do certificado (em €), se imputado no 
âmbito deste projecto

Data e assinatura

Nome da(s) pessoa(s) autorizadas(s) a assinar a presente demonstração financeira

6- Declaração de honra do terceiro

Declaramos por nossa honra que:
- os custos acima declarados estão directamente ligados aos recursos utilizados para atingir os objectivos do projecto e correspondem à definição de 
custos elegíveis que consta dos artigos II.14 e II.15 da convenção de subvenção e, se relevante, do Anexo III e do artigo 7.º (cláusulas especiais) da 
convenção de subvenção;

- as receitas acima declaradas são as únicas transferências financeiras ou contribuições em espécie, livres de encargos, recebidas de terceiros e os 
únicos rendimentos gerados pelo projecto que poderiam ser considerados receitas nos termos do artigo II.17 da convenção de subvenção;

- os juros acima declarados são os únicos juros gerados pelo pré-financiamento que correspondem à definição que consta do artigo II.19 da convençã
de subvenção;

- existe documentação completa em apoio às informações aqui declaradas. Será disponibilizada a pedido da Comissão e em caso de auditoria pela 
Comissão e/ou pelo Tribunal de Contas e/ou seus representantes autorizados.

Custo do certificado (em €)

7.º PQ - Convenção de subvenção - Anexo VI - Projecto em colaboração
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A prestar serviço e ligado ao beneficiário n.º

Trata-se de um ajustamento a uma declaração anterior?  

Formulário C -  Demonstração financeira (a preencher pelo terceiro) Só aplicável se for utilizada a cláusula n.º 10

Projecto em colaboração

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Código de identificação do terceiro (PIC)
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