
¡ATENCIÓN! Vostede pode cubrir este formulario e presentalo no rexistro electrónico ou gardar un borrador na súa carpeta do cidadán. O 
borrador non pode gardarse no seu disco local. Para cubrir un campo sitúe o punteiro do rato no espazo correspondente. 

ANEXO II

DECLARACIÓN DAS AXUDAS CONCEDIDAS E SOLICITADAS PARA A MESMA FINALIDADE  
IN607E - AXUDAS PARA O FORTALECEMENTO DOS CENTROS DE XERACIÓN DE COÑECEMENTO

DENOMINACIÓN DO PROXECTO DE INFRAESTRUTURA NUM EXPEDIENTE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL ACRÓNIMO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF/PASAPORTE

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
Non solicitou nin se lle concederon axudas para a mesma finalidade ou para os mesmos custes incluídos nesta solicitude procedentes de 
calquera administración ou entes públicos ou privados, autonómicos, estatais, da Unión Europea ou de organismos Internacionais.

Si solicitou e se lle concederon (ou se está pendente de resolución de concesión), axudas para a mesma finalidade ou para os mesmos custes 
incluídos nesta solicitude procedentes de calquera administración ou entes públicos ou privados, autonómicos, estatais, da Unión Europea ou 
de organismos internacionais, segundo se indica na seguinte táboa*:

DATA DA 
SOLICITUDE

DATA DA 
CONCESIÓN1 ORGANISMO PROGRAMA DA 

CONVOCATORIA IMPORTE (€)

TIPO 
(subvención, 

préstamo 
etc.)

DISPOSICIÓN 
REGULADORA

* Non é necesaria a información relativa ás axudas denegadas. 
1No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Innovación Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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DECLARACIÓN DAS AXUDAS CONCEDIDAS E SOLICITADAS PARA A MESMA FINALIDADE 
IN607E - AXUDAS PARA O FORTALECEMENTO DOS CENTROS DE XERACIÓN DE COÑECEMENTO
DENOMINACIÓN DO PROXECTO DE INFRAESTRUTURA
NUM EXPEDIENTE
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
ACRÓNIMO
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF/PASAPORTE
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA:
DATA DA SOLICITUDE
DATA DA CONCESIÓN1
ORGANISMO
PROGRAMA DA CONVOCATORIA
IMPORTE (€)
TIPO
(subvención, préstamo etc.)
DISPOSICIÓN REGULADORA
* Non é necesaria a información relativa ás axudas denegadas.
1No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase PENDENTE nesta columna.
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