ANEXO III

SOLICITUDE DE PAGAMENTO DO ANTICIPO
PR811A - AXUDAS ÁS ONGD PARA A EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE ACCIÓN HUMANITARIA NO EXTERIOR
EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS BANCARIOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN

A PERSOA REPRESENTANTE SOLICITA:
De conformidade co que establece o artigo 18.2 da Orde de convocatoria pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de
subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de acción humanitaria no exterior e se procede á súa convocatoria para
o ano 2022, o pagamento do anticipo da subvención concedida:

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 cales se solicita esta subvención.
Si se solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto e conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son
as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

IMPORTE (€)

ESTADO
(solicitada/concedida)

2. Que cederá os bens mobles ou inmobles, que resulten da execución do proxecto subvencionado, ás persoas beneficiarias ou socio local, se é
o caso.
3. Que a/as entidade/s solicitante/s non está/n incursa/s en ningunha das circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento e no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

de

de

