ANEXO III

SOLICITUDE DE PAGAMENTO
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

Beneficiaria dunha subvención concedida para a iniciativa de innovación titulada

Nº de expediente

Aceptou a devandita subvención, comprometeuse á realización da actividade subvencionada, e solicita o seu pagamento, para o que
presenta a seguinte documentación, que corresponde á xustificación:
Anexos IV e V. Custos de persoal (se procede)
Anexo VI. Gastos de viaxe (se procede)
Anexo VII. Memoria descritiva
Relación de xustificantes do pagamento: orixinal e copia da transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento (1)
Convenio de colaboración orixinal e asinado por parte de todos os membros do grupo operativo
Copia en formato dixital (pdf) do proxecto de innovación e/ou plan empresarial e/ou estudos preparatorios vinculados ao proxecto de
innovación
(1) Non se admitirán os xustificantes de transferencias bancarias realizadas pola internet que non teñan o selo da entidade bancaria. Nos xustificantes de
pagamento deberán estar claramente identificados o/a receptor/a e o/a emisor/a do pagamento e a satisfacción do importe total da factura.

RESUMO DE CUSTOS DE CONSTITUCIÓN DO GRUPO OPERATIVO (euros)
CONCEPTO

EUROS

Persoal técnico propio ou contratado (se procede)
Gastos de viaxe/axudas de custo
Accións formativas puntuais que posibiliten a captación de membros do grupo operativo
Axente de innovación (se procede)
Estudos preparativos vinculados á temática do proxecto
Elaboración e redacción do proxecto de innovación
TOTAL
CUSTO TOTAL DA INICIATIVA (euros)

SUBVENCIÓN SOLICITADA (euros)

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

IMPORTE (€)

ANEXO III
(continuación)

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA (continuación)
2. Que en relación con axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda de minimis.
Si solicitou e/ou concedéronselle axudas de minimis, que son as que a seguir se relacionan:
ORGANISMO

ANO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de minimis doutras administracións
públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración.
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
4. Non estar incursa en ningunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Non estar incursa en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos numeros 2 e 3 do artigo 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme o artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Ordenación Forestal

de

de

