Comitê de Preservação da Comunidade de Framingham

FORMULÁRIO DE ELEGIBILIDADE DO
PROJETO CPA
Final 01/08/22

Este Formulário de Elegibilidade do Projeto CPA foi desenvolvido para uso com o Plano de
Preservação da Comunidade (CPP) atual de Framingham. Por favor, leia o Plano, o Formulário de
Elegibilidade do Projeto e o Formulário de Inscrição Completo antes de iniciar o processo de
submissão do seu projeto.
Este Formulário de Elegibilidade do Projeto CPA tem as seguintes seções:
1. Visão geral do processo de elegibilidade Página 1
2. Usos permitidos do projeto CPA Página 2
3. Formulário de Elegibilidade do Projeto CPA Páginas 3 - 4

Visão geral do processo de elegibilidade
1. Enviar formulário de elegibilidade do projeto CPA. Envie um PDF do formulário
preenchido (páginas 3-4, aqui) para CPC@framinghamma.gov ou entregue 2 cópias
impressas ao Comitê de Framingham Community Preservation Committee, c/o
Planning and Community Development Department, Memorial Building, 150 Concord
Street, Framingham, MA 01702. Este formulário também pode ser preenchido por
meio de um formulário on-line no site da cidade quando estiver disponível.
2. O Comitê de Preservação da Comunidade de Framingham (CPC) confirmará por
escrito dentro de 15 dias úteis se o projeto é elegível ou não de acordo com as
regras da lei atual de Massachusetts. Se o projeto for elegível para fundos CPA, o
Comitê informará o candidato sobre o prazo para enviar um Formulário de
Solicitação Completo para fundos CPA. Se o projeto não for elegível, o CPC
indicará os motivos.
Detalhes sobre os critérios da Lei de Preservação Comunitária (CPA) para
elegibilidade de projetos são fornecidos como referência neste documento para as
quatro categorias de financiamento CPA permitidas de Espaço Aberto, Recursos
Históricos, Recreação ao Ar Livre e Habitação Comunitária.
Informações sobre os critérios de preferência do projeto Framingham CPA, tanto
os critérios gerais de preferência quanto os critérios específicos de preferência da
área do projeto para Espaço Aberto, Recursos Históricos, Recreação ao Ar Livre
e Habitação Comunitária, podem ser encontradas no Plano de Preservação da
Comunidade.
3. Se o CPC confirmar que o projeto é considerado elegível por meio do Formulário
de Elegibilidade do Projeto, o candidato poderá enviar o Formulário de Inscrição
Completo do Projeto CPA.

Página1 de
4

Contate-nos
Perguntas por e-mail para:CPC@framinghamma.gov Visite FraminghamSite do Comitê de Preservação da
Comunidade para revisar o Plano de Preservação da Comunidade, as Perguntas Frequentes e outros materiais de
referência.
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Usos de projeto permitidos de CPA
O Comitê de Preservação da Comunidade de Framingham somente considerará propostas
elegíveis para financiamento da Lei de Preservação da Comunidade (CPA) de acordo com
os requisitos descritos na legislação de CPA de Massachusetts; especificamente,
• A aquisição, criação e preservação do espaço aberto.
• A aquisição, preservação, reabilitação e restauração de recursos históricos.
• A aquisição, criação, preservação, reabilitação e restauração de terrenos para uso

recreativo.
• A aquisição, criação, preservação e apoio de habitação comunitária.
• A reabilitação e restauração de espaços abertos e habitações comunitárias que sejam

adquiridas ou criadas com verbas do fundo CPA.

Gráfico de usos permitidos do projeto CPA
O gráfico abaixo fornece um guia rápido para determinar se o financiamento se enquadra nos requisitos para
uso de fundos CPA.

Para obter informações mais detalhadas sobre se o seu projeto atende aos critérios legais
para financiamento da CPA, consulte o
seguinte:https://www.communitypreservation.org/allowable-uses
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Nº de rastreamento __________

Formulário de Elegibilidade do
Projeto CPA
Enviar paraCPC@framinghamma.gov, correio ou entrega em mãos de duas (2) cópias impressas para o
Framingham Community Preservation Committee, c/o Planning and Community Development Department,
Memorial Building, 150 Concord Street, Framingham, MA 01702.

Nome da Proposta:
Data de submissão:
Nome do
Requerente/Pessoa de
Contacto:
Organização
Patrocinadora, se
aplicável:
Endereço para correspondência:

Telefone diurno:
Telefone da noite:
E-mail:

DESCRIÇÃO DO PROJETO:
1. Área do Programa CPA(Marque todas as caixas que se aplicam)
□ Espaço Aberto □ Preservação Histórica □ Recreação ao Ar Livre □ Habitação Comunitária
2. Objetivo do projeto(Marque todas as caixas que se aplicam)
□ Aquisição
□ Criação □ Preservação □ Apoio □ Reabilitação/Restauro
3. Descreva brevemente o projeto

4. Quem possui ou tem jurisdição sobre a terra e/ou ativo? Eles apóiam o projeto proposto?

5. Indique quem na comunidade será beneficiado e por quê.

6. Fornecer informações orçamentárias estimadas, se disponíveis.
Custo total do projeto

Fundos de CPA solicitados
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Nº de rastreamento __________

$

$

PARA USO APENAS DO COMITÊ DE PRESERVAÇÃO DA COMUNIDADE

Pedido recebido por:
_

_
_

Encontro Formulário de elegibilidade do projeto CPA recebido
Numero de rastreioAtribuído ao Projeto CPA
Projeto Confirmado como ELEGÍVEL para fundos CPA
Projeto Confirmado como NÃO ELEGÍVEL para fundos CPA
Motivos pelos quais o projeto não é elegível para CPA
_

_

_________________

_

_

_________________

_

_

_________________

Data Requerente Notificadodo Status de Elegibilidade do Projeto

Revisor(es) de CPC
_

_

_

_

_

_
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