ANEXO III

MEMORIA DOS INVESTIMENTOS QUE SE VAN REALIZAR
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

1. DESCRICIÓN DOS INVESTIMENTOS QUE SE VAN REALIZAR (artigo 4)
LOCALIZACIÓN
TIPO

DESCRICIÓN

CONCELLO

PARROQUIA

IMPORTE

Facer unha descrición o máis detallada posible do investimento que se vai realizar, xustificando a súa necesidade na empresa.
No caso de investimentos en obra civil ou instalacións, deberá presentar un plano en planta da empresa onde se reflictan claramente todas as
instalacións actuais e para as cales se pide subvención. Deberase incluír, ben neste plano ben noutro, un esbozo detallado dos equipamentos e
maquinaria que conforman o proceso produtivo actual e o previsto logo de realizar o investimento obxecto da solicitude.
2. XUSTIFICACIÓN DO ORZAMENTO: achegarase contrato, factura pro forma ou similar nos termos recollidos nas bases reguladoras.
3. ARGUMENTOS XUSTIFICATIVOS DA CONVENIENCIA DOS INVESTIMENTOS QUE SE VAN REALIZAR. Para cada un dos investimentos previstos,
explicar obxectivos e incidencia esperada dos investimentos sobre algún dos seguintes aspectos:
a- Custos de produción,
b- Calidade do produto,
c- Capacidade de produción,
d- Seguridade laboral,
e- Mellora do servizo,
f- Impacto ambiental,
g- Fidelización do mercado, h- Xestión empresarial,
i- Melloras na toma de decisións
4. DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE DA EMPRESA
Presentar unha memoria descritiva e detallada que inclúa os seguintes datos:
- As actividades da empresa
- Área habitual de traballo e forma de abastecemento
- Forma de venda e canles de comercialización
- Tipo de produtos comercializados
5. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E PAGAMENTOS
Indicar os seguintes datos de referencia para a distribución das anualidades da axuda:
Descrición dos investimentos previstos

Importe investimento Pagamentos previstos

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

ANEXO III
(continuación)

1. 6. CRITERIOS DE BAREMACIÓN (artigo 6)
a) Por características do proxecto
Polo importe do proxecto:
Entre 20.000,01 e 50.000 euros
Entre 50.000,01 e 100.000 euros
Entre 100.000,01 e 200.000 euros
Mais de 200.000,01 euros
Pola naturaleza do proxecto:
Proxectos dirixidos á implantación de melloras nos procesos de produción tipo LEAN
Proxectos dirixidos á dixitalización dos procesos de produción
b) Por características da empresa
1º Por número de empregados por conta allea e tempo indefinido en relación co total de empregados da empresa na data de publicación da
convocatoria (marcar só unha opción):
Porcentaxe superior ao 75 %
Porcentaxe superior ao 65 %
2º Cursos de formación específicos relacionados cunha actividade propia da empresa cunha duración mínima de 20 horas, realizado por
traballadores da empresa desde o 1.1.2017.
3º Empresas establecidas nas parroquias comprendidas na zona demarcada pola Resolución do 28 de decembro de 2018, da Dirección Xeral
de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias pola que se declara no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia a presenza
do organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodo do piñeiro).
4º Empresas con cadea de custodia certificada na data de publicación da convocatoria.
5º Empresas que utilicen polo menos un 50 % de materia prima certificada producida na Comunidade Autónoma de Galicia nos doce meses
anteriores á data de publicación da convocatoria.
6º Empresas que dispoñan dun certificado de xestión da calidade, de mellora da xestión ou de control da produción, na data de publicación
da convocatoria.
7º Empresas que dispoñan de marcado CE para os produtos que fabriquen na data de publicación da convocatoria.
c) Por compromisos de creación de emprego
Nº de postos totais
Emprego por conta allea e por tempo indefinido creados desde a data de
presentación da solicitude ata o fin de período de xustificación (máx. 2 postos)
Adicionalmente:

Posto 1

Posto 2

A persoa contratada dispón da titulación oficial ou formación relacionada co curso.
Empregos por conta allea e por tempo indefinido de mulleres.
Empregos por conta allea e por tempo indefinido de persoas con discapacidade ou
outros colectivos en risco de pobreza ou exclusión social.
Para a xustificación dos compromisos de creación de emprego aceptarase a conversión de persoal eventual/temporal a indefinido por conta
allea sempre e cando se produza un incremento do número de traballadores totais da empresa

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Axencia Galega da Industria Forestal

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

