ANEXO II
SOLICITUDE DE PAGAMENTO E DECLARACIÓN DE AXUDAS EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA A MESMA FINALIDADE
MR404A - AXUDAS Á INCORPORACIÓN DE PERSOAS MOZAS Á ACTIVIDADE AGRARIA
MR405A – AXUDAS PARA INVESTIMENTOS NAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
MR405B - AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DE PEQUENAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

Como persoa beneficiaria dunha axuda concedida ao amparo da Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a
creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de
procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

COMUNICA:
Que de acordo coa orde de axudas teño realizado para o expediente nº:
A fase de inicio do plan empresarial que dá dereito ao cobramento do 60 % da axuda, correspondente ao primeiro tramo de pagamento.
O plan empresarial que dá dereito ao cobramento do 40 % da axuda, correspondente ao segundo tramo de pagamento.
Os custos e investimentos solicitados.
Para o que achego a seguinte documentación xustificativa, requirida nas bases da convocatoria:

SOLICITA:
Que se proceda á certificación e posterior pagamento da axuda que corresponda, de acordo coa documentación presentada, tras a realización
dos controis pertinentes

DECLARA:
Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura Territorial da Consellería de Medio Rural de

de

de

