MODELO A

PROCEDMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR703B

SOLICITUDE

AXUDAS DO PROGRAMA LEADER GALICIA 2007-2013
GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL

NÚMERO DE EXPEDIENTE (1)

REXISTRO DE ENTRADA (1)

ANUALIDADE - MEDIDA - GRUPO - Nº ORDE

NÚMERO

DATA

(1) Para cubrir polo GDR.

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA
CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
IBAN Código Internacional de conta bancaria

TITULAR DA CONTA

DATOS DO PROXECTO
TÍTULO DO PROXECTO
DESCRICIÓN DO PROXECTO E OBXECTIVOS PREVISTOS

TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

GASTOS DO PROXECTO
MEDIDAS (sinalar a que proceda, só unha)
4.1.1 Dinamización do sector agrario e forestal
4.1.2 Mellora ambiental e do contorno rural
4.1.3 Diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida
4.3.1 a) Gastos de funcionamento do GDR
4.3.1 b) Adquisición de capacidades e promoción territorial

ORZAMENTO (EUROS)

MODELO A

(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA OU DECLARA QUE ESTÁ EN PODER DA CONSELLERÍA
Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas.
Resumo do proxecto.
Orzamento detallado dos gastos necesarios para a execución do proxecto.
Plan de empresa.
Plan de xestión no caso de proxectos non produtivos.
De ser o caso, documentación acreditativa de que o IVE é efectivamente soportado polo beneficiario e non recuperable.
Código de explotación agraria no suposto de investimentos no sector agrario.
Declaración responsable do cumprimento do criterio de autonomía no suposto de proxectos de natureza produtiva.
Outra documentación:
Outra documentación:

PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Certificado expedido pola Axencia Tributaria no cal consten as epígrafes do IAE en que
está dado de alta ou, de ser o caso, compromiso de darse de alta na epígrafe
correspondente.
Escritura de constitución e dos estatutos da entidade solicitante, debidamente inscritos
no rexistro correspondente.
Ultimas contas depositadas no rexistro mercantil e última memoria anual en que figure o
nº de empregados, o balance anual e volume de negocio do último exercicio pechado.
Informe da vida laboral da empresa emitido pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social.
Autorizo a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de conformidade cos artigos artigo 35 letra f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a habilitación de
procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, á consulta da documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a dita documentación se mantén vixente na actualidade e que non trascorreron máis de cinco anos desde o financiamento do procedemento
a que corresponden.

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA
- Que coñece as condicións establecidas pola Comunidade Europea, a Administración central e a Xunta de Galicia para a concesión das axudas
que solicita.
- NON TER INICIADO o investimento relativo ao proxecto na data de presentación desta solicitude.
- Non estár incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas prevista nos números 2º e 3º do artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
- Que todos os datos que anteceden son certos e que para tal fin comprométome a comunicar ó Grupo de Desenvolvemento Rural calquera
modificación, e a facilitarlle cantos documentos me sexan requiridos.
Autorizo a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade
do solicitante no Sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de conformidade co artigo 3 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa Orde da
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de residencia
do solicitante no sistema de verificación de datos de residencia do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
que os datos persoais recollidos nesta solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste
procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido
a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do 20 de decembro de 2013 pola que se aproba o novo marco financeiro do programa Leader Galicia 2007-2013, cofinanciado con
Feader, e se modifican as bases reguladoras para a selección de programas de desenvolvemento rural e para a selección e o recoñecemento dos
grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión do programa Leader Galicia 2007-2013, aprobadas polo Acordo do
Consello de Dirección de Agader do 30 de maio de 2008.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

de

de

