ANEXO VII

XUSTIFICACIÓN ECONÓMICA FINAL

PR815A - AXUDAS ÁS UNIVERSIDADES GALEGAS PARA PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN E PARA A CREACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN
MATERIA DE COOPERACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO
EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA REPRESENTANTE PRESENTA:
De conformidade co que establece o artigo 19.5 da orde pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de
concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de investigación e para a creación de grupos de investigación en materia de
cooperación para o desenvolvemento, no marco da Axenda 2030, que vaian executar os grupos e centros de investigación das universidades
galegas e se procede á súa convocatoria para o ano 2021, xustificación final do proxecto:

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

IMPORTE (€)

ESTADO
(solicitada/concedida)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA:
Certificación dos gastos da totalidade do proxecto, distribuídos por partidas orzamentarias e financiadores, emitida pola Intervención ou
órgano que teña atribuídas as facultades de control da toma de razón en contabilidade e do cumprimento da finalidade para a que foi
concedida.
Certificado desagregado e detallado de custos indirectos, asinado dixitalmente pola persoa que ostente a representación legal da entidade
beneficiaria.
Relación de todos os gastos efectuados, con indicación da data, número da factura ou do documento xustificativo, identificación do emisor
destas, data e forma de pagamento e descrición do gasto, co seu importe en euros.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,
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