ANEXO V

PRESENTACIÓN DA XUSTIFICACIÓN FINAL
EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA QUE:
De conformidade co que establece o artigo 19.5 da Orde de convocatoria pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de
subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global
que executarán as organizacións non gobernamentais de desenvolvemento, e se procede á súa convocatoria, presenta a xustificación final do
proxecto:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA
Certificación da persoa que exerza a representación legal da entidade solicitante, acreditativa da total execución do proxecto, de
conformidade co previsto, e da aplicación dos fondos ao fin destinado.
Informe final de execución sobre os obxectivos, actividades e resultados acadados polo proxecto. Deberá estar asinado pola persoa
responsable da xestión técnica e económica do proxecto en Galicia.
Avaliación externa obrigatoria para os proxectos de educación para o desenvolvemento e a cidadanía global que recibisen unha subvención
superior a 20.000 euros, así como outras non obrigatorias que se recollan no documento de formulación que se xunta á solicitude de
subvención.
Certificación dos gastos co importe total do proxecto distribuídos por partidas orzamentarias e na cal se indiquen as distintas fontes de
financiamento, asinado pola persoa que exerza a representación legal da entidade beneficiaria.
Certificado desagregado e detallado de custos indirectos, asinado pola persoa que exerza a representación legal da entidade beneficiaria.
Anexo II. Declaración responsable do representante legal da entidade (no caso de agrupación de entidades, de cada unha delas),
complementaria e actualizada, doutras axudas solicitadas, pendentes de resolución, outorgadas ou recibidas para o proxecto subvencionado.
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.
Para os proxectos cuxa subvención sexa igual ou superior a 30.000 euros, deberán presentar os xustificantes dos gastos correspondentes á
segunda anualidade, facturas ou documentos de valor probatorio no tráfico xurídico-mercantil ou con eficacia administrativa, incorporados
na relación de gastos da anualidade correspondente, e a documentación acreditativa do seu pagamento.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data
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