ANEXO IX

MEMORIA XUSTIFICATIVA DE ACTIVIDADES
IN501A - AXUDAS PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS NON REGRADAS E DE DIVULGACIÓN QUE IMPULSEN O COÑECEMENTO, A
COMPETITIVIDADE E A INNOVACIÓN DA INDUSTRIA FORESTAL DE GALICIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME / RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DENOMINACIÓN DO PROXECTO:
DENOMINACIÓN DA ACTUACIÓN:

TIPO DE ACTIVIDADE
Actividade formativa

Actividade divulgativa

CUANTITIFICACIÓN DA ACTIVIDADE
Evento único (unha única edición)

Evento a repetir en diferentes localidades (varias edicións)

A actividade desenvolveuse segundo o número de edicións previstas?

SI

NON

En caso negativo, sinalar o número de edicións non realizadas e os motivos polos que non se desenvolveron segundo o previsto:

A actividade deu lugar a reportaxes, artigos e publicacións en medios de difusión, tales como
revistas científicas ou emisión en medios audiovisuais (excluídos os medios de difusión das
propias entidades solicitantes)?

SI

NON

En caso afirmativo, presenta copia en formato dixital de todos os documentos xerados durante
a execución das actividades como, por exemplo, documentos de difusión, materiais entregados,
material docente, material audiovisual, reportaxes fotográficas, etc., en que se aprecie que se
cumpriu a obrigatoriedade de publicidade do financiamento público citado no artigo 22 destas
bases?

SI

NON

En caso afirmativo, presenta documentación acreditativa da repercusión pública das actividades
executadas, considerando a presenza nos diversos de comunicación e o impacto nas redes

SI

NON

sociais?

ANEXO IX
(continuación)
LINGUAXE EMPREGADA
Na realización da actividade
No material a empregar:
folletos, documentación, presentacións
dixitais, publicacións, vídeos.

Galego

Castelán

Inglés

Outros

Galego

Castelán

Inglés

Outros

ASISTENTES PARA CADA EDICIÓN(1)
Edición 1 Edición 2 Edición 3 Edición 4 Edición 5 Edición 6 Edición 7 Edición 8 Edición 9 Edición 10
Previsión
Real
(1) Previsión ou, se xa se realizaron as actividades, número real de asistentes en cada edición

A actividade desenvolveuse segundo o descrito no momento da solicitude?

SI

NON

En caso negativo, sinalar as diferenzas fronte á descrición inicial e a causa das modificacións:

A tipoloxía e metodoloxía empregadas foron as descritas no momento da solicitude?

SI

En caso negativo, sinalar a tipoloxía e metodoloxías empregadas e a causa das modificacións:

NON

ANEXO IX
(continuación)
Descrición detallada da actividade e do plan de traballo.

Empregarónse os medios previstos descritos no momento da solicitude?

SI

NON

En caso negativo, sinalar que medios se incorporaron ou se eliminaron e a causa das modificacións:

De ser o caso, participaron as mesmas entidades formativas que o previsto inicialmente?
En caso negativo, sinalar que entidades formativas participaron e a causa das modificacións:

SI

NON

ANEXO IX
(continuación)

Actividade: (1)
Edición
(2)

NOME DA ACTIVIDADE:
Localidade

Centro

(1) Sinalar o número de actividade segundo o indicado no anexo IV Memoria do proxecto
(2) Enumerar correlativamente, e utilizar a mesma orde para cubrir o anexo VI Orzamento

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega da Industria Forestal

de

de

Data
real

Orzamento
total

