
ANEXO IV

MODELO DE ACEPTACIÓN OU RENUNCIA

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DO PROXECTO COLECTIVO
DENOMINACIÓN PROXECTOCÓDIGO EXPEDIENTE

MANIFIESTA
Que recibida a notificación co texto íntegro da resolución de concesión de axuda ao abeiro Orde do 27 de setembro de 2017 pola que se 
establece a convocatoria para o ano 2017 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión, en réxime de concorrencia 
competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e 
recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao 
fomento da sensibilización ambiental e, de acordo co disposto no artigo 19 da orde do 1 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras xerais (DOG núm. 157 do 22.08.2016).

DECLARA

Que ACEPTA  A AXUDA nos termos e condicións sinalados na resolución e comprométome a cumprir todas as obrigas esixidas aos beneficiarios 
na orde de bases reguladoras xerais e de convocatoria e demais normas de aplicación.

Que REXEITA A AXUDA.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
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PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
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DATOS DO PROXECTO COLECTIVO
DENOMINACIÓN PROXECTO
CÓDIGO EXPEDIENTE
MANIFIESTA
Que recibida a notificación co texto íntegro da resolución de concesión de axuda ao abeiro Orde do 27 de setembro de 2017 pola que se establece a convocatoria para o ano 2017 e se particulariza o seu importe global máximo, para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas a proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á protección e recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental e, de acordo co disposto no artigo 19 da orde do 1 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras xerais (DOG núm. 157 do 22.08.2016).
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