REATIVAR DESPORTO

Candidaturas abertas a partir de 9 de julho
Reforçando o conjunto de medidas já anunciadas para o setor do desporto
decorre, de 9 de julho a 16 de agosto, o período de registo e candidaturas à
medida REATIVAR DESPORTO. Esta disponibilizará um montante de mais 30
milhões de euros, a fundo perdido, para apoio direto a clubes desportivos, no
processo de retoma da atividade desportiva federada.
A medida REATIVAR DESPORTO cujo Regulamento foi aprovado pela Portaria
n.º 142-B/2021, de 8 de julho, integra, juntamente com o reforço dos
programas PRID - Programa de Reabilitação de Infraestruturas
Desportivas e PNDpT - Programa Nacional Desporto para Todos, o Fundo de
Apoio para a Recuperação da Atividade Física e Desportiva, aprovado pelo
Governo, para dinamizar o desporto atendendo ao contexto pandémico.
Já procedeu ao registo do seu clube junto do IPDJ?
Deverá efetuá-lo, este passo é indispensável ao processo de candidatura.
Informamos que o processo de aprovação do registo é efetuado no prazo máximo de
48 horas (estando correta toda a documentação apresentada).
Caso já tenha efetuado o registo do seu clube junto do IPDJ, verifique se todas as
informações fornecidas estão corretas, incluindo se está identificado na tipologia de
entidade como «clube desportivo».
Para proceder ao registo, ou à sua atualização, clique aqui.
Se já tem o processo de registo completo, a partir de 16 de julho poderá finalizar a sua
candidatura.
Documentação a apresentar nesta fase:
Estatutos e respetiva publicitação;
Ata da assembleia de eleição dos órgãos;
No caso do utilizador que está a proceder ao registo da entidade não pertencer
à direcção do clube, deve ainda apresentar uma declaração assinada pelos
representantes legais, em como autoriza o utilizador a agir em nome da
entidade para o efeito em causa.

Atualizado em: 09/

SUBSCREVER NEWSLETTER

Introduzir email

--- NACIONAIS --Agência Nacional Erasmus+ JA
APCVD
Cartão Jovem
Conselho Nacional da Juventude
Confederação do Desporto de Portugal
Comité Olímpico de Portugal
Comité Paralímpico de Portugal
Desporto Escolar
ePortugal
FADU
FNAJ

*Declaro que li e aceito a política de privacidade e dou o meu consentimento informado para a recolha do meu

