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AAmmaattrriiccee  ((RRII)),,  3311  aaggoossttoo  22001177  
  

AAdd  uunn  aannnnoo  ddaall  tteerrrreemmoottoo  cchhee  hhaa  ssccoonnvvoollttoo  iill  nnoossttrroo  tteerrrriittoorriioo,,  

rriiddeeffiinneennddoo  ddrraassttiiccaammeennttee  iill  ccoonntteessttoo  ssoocciiaallee  ee  cciivviillee  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  

rriitteenniiaammoo  ddoovveerroossoo  iinnffoorrmmaarree  ssooccii  ee  ddoonnaattoorrii  ssuullll’’ooppeerraattoo,,  ssvvoollttoo  eedd  iinn  

ccoorrssoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo,,  ddeellll’’aassssoocciiaazziioonnee  LLaaggaa  IInnssiieemmee  OOnnlluuss  ggrraazziiee  aallllee  

ddoonnaazziioonnii  ppeerrvveennuuttee  --  rraaccccoollttaa  ffoonnddii  ppoosstt  ssiissmmaa..    

  

EEnnttrraattee  RRaaccccoollttaa  ffoonnddii  ddaall  2244//0088//22001166  aall  3311//0088//22001177::  €€  220044..222277  

UUsscciittee      RRaaccccoollttaa  ffoonnddii  ddaall  2244//0088//22001166  aall  3311//0088//22001177::  €€      6666..004499  
  

DDeettttaagglliioo  ddeellllee  uusscciittee  

€€        55..332277  
PPeerr  aaiiuuttii  eeccoonnoommiiccii  ppeerr  1111  ssiittuuaazziioonnii  ddii  ppaarrttiiccoollaarree  ddiissaaggiioo  ffaammiilliiaarree  oo  

eeccoonnoommiiccoo  ((bbeenneeffiicceennzzaa))  

€€    3322..550000  
PPeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddii    6655  ccoonnttrriibbuuttii  eeccoonnoommiiccii  aa  ssttuuddeennttii  uunniivveerrssiittaarrii  

((pprrooggeettttoo  ““AAiirroonnee””))  

€€        66..888800  
PPeerr  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  nn°°  2288  ttaabblleett  aaggllii  aalluunnnnii  iissccrriittttii  aall  pprriimmoo  aannnnoo  ddeellllaa  

ssccuuoollaa  ssuuppeerriioorree  ((pprrooggeettttoo  ““GGiioovvaannii  AAiirroonnii””))  

€€    1122..228877  
PPeerr  ll’’aalllleessttiimmeennttoo  ddeell  ccaammppeerr  aa  uussoo  uuffffiicciioo  ((ddoonnaattoo  ddaallllaa  FFoonnddaazziioonnee  

PPaaiiddeeiiaa)),,  ppeerr  ccoommppeennssii  aall  ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  ee  ppeerr  ssppeessee  ddii  

mmaannuutteennzziioonnee  ee  ggeessttiioonnee  ((pprrooggeettttoo  ““CCaannttiieerree  CCoollaa  FFiillootteessiioo””))  

€€        33..882255  
PPeerr  llee  ssppeessee  ddii  mmaatteerriiaallee  iinnffoorrmmaattiivvoo//ddiivvuullggaattiivvoo::  rriipprreessee  vviiddeeoo  ee  

mmoonnttaaggggiioo  iimmmmaaggiinnii  cciinneemmaattooggrraaffiicchhee,,  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ee  dduupplliiccaazziioonnee    

DDVVDD  ssuu  AAmmaattrriiccee,,  ggaaddggeett,,  aaccqquueerreelllloo  ((ccrroossss--mmeeddiiaa  mmaarrkkeettiinngg))  

€€        22..334433  
PPeerr  llee  ssppeessee  llooggiissttiicchhee  ee  ddii  mmaatteerriiaallii  nneecceessssaarriiee  ppeerr  llaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

aallllee  iinniizziiaattiivvee  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  iinn  ffaavvoorree  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  

((aauuttoopprroommoozziioonnee))  

€€              115500  PPeerr  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  lliibbrroo  ddii  ppooeessiiee  ddii  FFrraanncceessccoo  DDii  SStteeffaannoo  

€€        22..773377  
PPeerr  iill  ssoosstteeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo  aallllee  iinniizziiaattiivvee  ccuullttuurraallii  ee  ddii  pprroommoozziioonnee  ddeell  

tteerrrriittoorriioo    ccoommee  iill  ““FFeessttiivvaall  ddeellllee  CCiiaarraammeellllee””  ee  ““FFaavvoollaa’’””    ((ppaarrttnneerrsshhiipp))  

€€    6666..004499  TTOOTTAALLEE  UUSSCCIITTEE  RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  
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IInniizziiaattiivvee  iinn  ccoorrssoo::  

��  CCoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  llaa  CCoommuunniittàà  SS..  EEggiiddiioo  iinn  rreellaazziioonnee  aa  sseerrvviizzii  ddii  aassssiisstteennzzaa  

aaggllii  aannzziiaannii  ppeerr  llee  ccoommuunniittàà  ddii  AAccccuummoollii  eedd  AAmmaattrriiccee;;  ppeerr  qquueessttoo  sseerrvviizziioo  

rreettrriibbuuiirreemmoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ccoonn  qquuaalliiffiiccaa  OOSSAA  ((pprrooggeettttoo  ““SSoolliiddaarriieettàà  oollttrree  

ll’’eemmeerrggeennzzaa””))  

��  PPrroosseegguuiimmeennttoo//ppootteennzziiaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  uuffffiicciioo  mmoobbiillee  pprreessssoo  iill  

CCaammppeerr  PPaaiiddeeiiaa--LLaaggaa  IInnssiieemmee  oonnlluuss  ((pprrooggeettttoo  ““CCaannttiieerree  CCoollaa  FFiillootteessiioo””  ))  

��  IInniizziiaattiivvee  ddii  ssoolliiddaarriieettàà  aallllaarrggaattee  aa  ttuuttttii  ii  ppaaeessii  ddeell  ssiissmmaa,,  iinn  ccoollllaabboorraazziioonnee  

ccoonn  aassssoocciiaazziioonnii  ee  ccoommiittaattii  cciittttaaddiinnii::  ““AAppppeennnniinnoo  SSoolliiddaallee””  ((aappppuunnttaammeennttoo  

ddii  CCaammeerraannoo  ((AANN))  11,,22  ee  33  sseetttteemmbbrree))..  

��  RReeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  ““PPoolloo  CCuullttuurraallee  ee  MMuusseeaallee””  aa  TToorrrriittaa::  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  iinn  ccoorrssoo  aa  ccaarriiccoo  ddeell  ccoommuunnee,,  ssttiippuullaa  pprroottooccoolllloo  dd’’iinntteessaa  ccoonn  

CCoonnffaarrttiiggiiaannaattoo,,  rreeppeerriimmeennttoo  ffoonnddii  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellll’’ooppeerraa..  TTuuttttii  ii  

ddeettttaaggllii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  nnoossttrroo  ssiittoo::  

hhttttpp::////wwwwww..llaaggaaiinnssiieemmee..iitt//ssiissmmaa__224400881166//pprrooggeettttii//pprroogg..pphhpp  

��  CCoonnttaattttii  ccoonn  ggiioovvaannii  ddeeii  tteerrrriittoorrii  cciirrccoossttaannttii  iinn  mmeerriittoo  aallllee  aattttiivviittàà  ffoorrmmaattiivvee  

ppoosstt  uunniivveerrssiittaarriiee  ddaa  ssvvoollggeerree  nneell  PPoolloo  ccuullttuurraallee  ee  mmuusseeaallee::    ssppiinn--ooffff  ddeell  

pprrooggeettttoo  ““AAiirroonnee””  

��  LLaavvoorrii  eeddiittoorriiaallii  iinn  ccoorrssoo  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee::  ““llaa  ttrraaddiizziioonnee  ggaassttrroonnoommiiccaa  

aammaattrriicciiaannaa””  aa  ccuurraa  ddii  EEllvviirraa  GGuueerrrriinnii  ee  lliibbrroo  ffoottooggrraaffiiccoo  ssuu  ““SSiissmmaa  ee  

rriinnaasscciittaa””  aa  ccuurraa  ddii  AAddrriiaannaa  PPiieerriinnii  

��  CCoonnttrriibbuuttoo  eeccoonnoommiiccoo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  55  bbrreevvii  ddooccuummeennttaarrii  ““HHOOTTEELL  

AALLTTRROOVVEE  ––  SSttoorriiee  ddeell  tteerrrreemmoottoo””  cchhee  ssaarraannnnoo  ppuubbbblliiccaattii  ssuullllee  rriissoorrssee  

wweebb//ssoocciiaall  ddeellllaa  TTRREECCCCAANNII  ––  IIssttiittuuttoo  ddeellllaa  eenncciiccllooppeeddiiaa  iittaalliiaannaa  

��  DDiissppoonniibbiilliittàà  aa  ccoollllaabboorraarree  aadd  iinniizziiaattiivvee  ddii  aallttrree  aassssoocciiaazziioonnii  ddeell  tteerrrriittoorriioo..  

  

IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  

AArrmmaannddoo  NNaannnnii  

  


