
ANEXO VIII

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DO CONXUNTO DE AXUDAS SOLICITADAS PARA O MESMO PROXECTO E XUSTIFICACIÓN DA 
CANTIDADE QUE ACHEGA A ENTIDADE PARA FINANCIAR A ACCIÓN

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

EN CALIDADE DE

QUE SOLICITOU
a subvención ao abeiro da convocatoria de subvencións da Orde de 3 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das 

axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2017 (DOG núm. 

___, do ___ de__________), para o proxecto denominado  

núm. de expediente

En relación coa actividade subvencionada coa presente orde, DECLARA responsablemente que:
A entidade a que representa achega o seguinte FINANCIAMENTO PROPIO para a execución do proxecto (no caso de non achegar financiamento 
propio para a execución do proxecto, non se cubrirá o cadro que aparece a seguir):

ACCIÓNS (1)
FINANCIAMENTO

DATA DE INICIO (2) DATA DE FIN (2)
IMPORTE (€)

SI NON

TOTAL FINANCIAMENTO PROPIO TOTAL OUTRAS AXUDAS TOTAL

(1) ACCIÓNS: indicar que tipo de accións son as financiadas. 
(2) DATAS: indicar a data de inicio e fin que comprende o financiamento. 
(3) ORGANISMO: indicar a entidade privada ou pública da que se solicitou o financiamento. 
(4) CONCEDIDA: indicar SI se concedeu a axuda e NON no caso contrario. En caso afirmativo, anotar a data da súa concesión.

ASI MESMO, DECLARA:

percibiu OUTRAS AXUDAS públicas ou privadas para a execución do proxecto das distintas administracións públicas competentes ou das súas 
entidades vinculadas ou dependentes, tanto as aprobadas como as pendentes de resolución.

ACCIÓNS (1) ORGANISMO (3)  CONCEDIDA (4)
FINANCIAMENTO

DATA DE INICIO (2) DATA DE FIN (2)
IMPORTE (€)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de


ANEXO I
PROCEDEMENTO
AXUDAS DESTINADAS A ACCIÓNS DE FOMENTO DA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
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ANEXO VIII
DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA DO CONXUNTO DE AXUDAS SOLICITADAS PARA O MESMO PROXECTO E XUSTIFICACIÓN DA
CANTIDADE QUE ACHEGA A ENTIDADE PARA FINANCIAR A ACCIÓN
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
EN CALIDADE DE
QUE SOLICITOU
a subvención ao abeiro da convocatoria de subvencións da Orde de 3 de febreiro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2017 (DOG núm. ___, do ___ de__________), para o proxecto denominado 
núm. de expediente
En relación coa actividade subvencionada coa presente orde, DECLARA responsablemente que:
A entidade a que representa achega o seguinte FINANCIAMENTO PROPIO para a execución do proxecto (no caso de non achegar financiamento propio para a execución do proxecto, non se cubrirá o cadro que aparece a seguir):
ACCIÓNS (1)
FINANCIAMENTO
DATA DE INICIO (2)
DATA DE FIN (2)
IMPORTE (€)
TOTAL FINANCIAMENTO PROPIO
TOTAL OUTRAS AXUDAS
TOTAL
(1) ACCIÓNS: indicar que tipo de accións son as financiadas.
(2) DATAS: indicar a data de inicio e fin que comprende o financiamento.
(3) ORGANISMO: indicar a entidade privada ou pública da que se solicitou o financiamento.
(4) CONCEDIDA: indicar SI se concedeu a axuda e NON no caso contrario. En caso afirmativo, anotar a data da súa concesión.
ASI MESMO, DECLARA:
percibiu OUTRAS AXUDAS públicas ou privadas para a execución do proxecto das distintas administracións públicas competentes ou das súas entidades vinculadas ou dependentes, tanto as aprobadas como as pendentes de resolución.
ACCIÓNS (1)
ORGANISMO (3)
 CONCEDIDA (4)
FINANCIAMENTO
DATA DE INICIO (2)
DATA DE FIN (2)
IMPORTE (€)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
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