
ANEXO I

PROCEDEMENTO

SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN 
EUROPEA. LIÑA 1

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

IN607F
DOCUMENTO

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE CONSTITUCIÓN SECTOR CNAE DA ACTIVIDADE PRINCIPAL ACRÓNIMO

TIPO DE ENTIDADE

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

TIPO DE PODER

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:

Notifíquese a: Entidade solicitante Persoa ou entidade representante

DATOS BANCARIOS

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

CONTACTO NA ENTIDADE
NIFNOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

CORREO ELECTRÓNICOTELÉFONO

DATOS DA PROPOSTA
TÍTULO

CONVOCATORIA DO PROGRAMA MARCO Á QUE FOI PRESENTADA ANO DA PUBLICACIÓN DE DITA CONVOCATORIA

NÚMERO DE FASES DE AVALIACIÓN DA CONVOCATORIA

Única 2

ROL DA PERSOA SOLICITANTE NA PROPOSTA
Coordinadora ou solicitante única Socia

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

AVALIACIÓN DO PROGRAMA MARCO
NOTA OBTIDA NOTA MÁXIMA TASA(1)

(1) Debe ser superior aO 75 %

SOLICITA ANTICIPO?

SI NON

DATOS DO RESTO DE ENTIDADES PARTICIPANTES NA PROPOSTA PRESENTADA AO PROGRAMA MARCO

NOME/RAZÓN SOCIAL 
(indicar nome e apelidos no caso de empresario/a individual) COORDINADOR/A(2) PYME REXIÓN PAÍS

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

SI NON SI NON

DE PARTICIPAR ALGUNHA PEME NA PROPOSTA, INDIQUE SE ALGUNHA TEN DOMICILIO SOCIAL OU CENTRO DE TRABALLO EN GALICIA SI NON

BREVE RESUMO DA PROPOSTA

DURACIÓN
DATA DE INICIO DATA DE FIN

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

DATOS DO LUGAR DE DESENVOLVEMENTO
TIPO NOME DA VÍA NUM BLOQ ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

COHERENCIA COA RIS3 DE GALICIA

RETO 1. NOVO MODELO DE XESTIÓN DE RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS BASEADO NA INNOVACIÓN

RETO 2. NOVO MODELO INDUSTRIAL SUSTENTADO NA COMPETITIVIDADE E O COÑECEMENTO

RETO 3. NOVO MODELO DE VIDA SAUDABLE CIMENTADO NO ENVELLECEMENTO ACTIVO DA POBOACIÓN

1.1 Valorización dos subprodutos e residuos xerados polas cadeas de produción vencelladas ao mar mediante a súa utilización como 
compoñentes de produtos cosméticos; aditivos alimentarios; aplicacións farmacolóxicas; para conseguir unha diminución significativa nos 
residuos xerados e acadar un posicionamento nos mercados de pro-dutos innovadores con alto valor engadido [Valorización-Mar]

1.2. Desenvolvemento do sector acuícola galego para converter a rexión en referente internacional na xeración de novos produtos e 
servizos de base tecnolóxica aplicados á acuicultura [Acuicultura]

1.3. Diversificación do sector enerxético galego para acadar un melloramento significativo da eficiencia no aproveitamento de recursos 
naturais galegos priorizando a biomasa e a enerxía mariña. [biomasa e Enerxías Mariñas]

1.4. Modernización dos sectores primarios galegos (agricultura, pesca, gandería e forestal) cara á mellora sostible dos indicadores de 
eficiencia e rendibilidade das explotacións e á xeración de produtos e servizos innovadores [Modernización Sectores Primarios]

1.5. Modernización do sector turismo e das industrias culturais galegas a través do uso intensivo das TICs para acadar un sector turístico 
competitivo a nivel Europeo baseado no turismo cultural e nos recursos naturais [TIC-Turismo]

2.1 Diversificación en sectores tractores galegos e os seus sectores auxiliares a través dun uso intensivo das Tecnoloxías Facilitadoras 
[TFEs], orientado ó fornecemento de novos procesos e produtos de alto valor engadido que permitan explorar novos mercados baseados 
na hibridación, no coñecemento e na tecnoloxía. [Diversificación Sectores Tractores]

2.2. Potenciar a competitividade do sector industrial galego a través da optimización de procesos produtivos baixo o concepto de 
“Fábrica do Futuro” e a través da Eco-innovación para a mellora da eficiencia e do comportamento medioambiental na industria. 
[Competitividade Sector Industrial]

2.3. Impulso das TICs como sector tractor da economía do coñecemento en Galicia, ao igual que outras Tecnoloxías Facilitadoras 
Esenciais (TFEs). [Economía do Coñecemento: TIC e TFE]

3.1. Galicia como rexión líder no sur de Europa na aplicación das novas tecnoloxías ao ámbito do envellecemento activo e a vida saudable 
e na promoción da autonomía persoal [Envellecemento Activo]

3.2. Diversificación do sector alimentario galego para posicionalo como referente internacional ó redor da innovación en nutrición como 
elemento chave para unha vida saudable [Alimentación e Nutrición]

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

ORZAMENTO DO PROXECTO
TIPO DE GASTO BREVE DESCRICIÓN CUSTO SOLICITADO

1. Custos de consultoría e servizos
Incluír a denominación do servizo 1

Incluír a denominación do servizo 2

Incluír a denominación do servizo 3

 TOTAL COSTES:
2. Persoal(2)

Persoal propio

Persoal de nova contratación

 TOTAL PERSOAL:
 TOTAL

(2) No caso de organismos públicos de investigación deberá terse en conta o artigo 4.3.1b) das bases reguladoras

DESCRICIÓN DO EQUIPO PARTICIPANTE

NIF SEXO NOME APELIDO 1 APELIDO 2 TIPO CARGO NA 
EMPRESA TITULACIÓN

NÚMERO 
TOTAL DE 

HORAS
PRINCIPALES FUNCIÓNS AUTÓNOMO/A

CUSTO 
SOLICITADO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal



ANEXO I 
(continuación)

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu algunha outra axuda para esta mesma finalidade ou os mesmos custos  para os que se solicita esta 
subvención procedente de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para esta mesma finalidade ou os mesmos custos  para os que se solicita esta subvención 
procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional, e son as que a continuación se relaciona(4):

DATA 
SOLICITUDE

DATA 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA /

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO,...) 

DISPOSICIÓN 
REGULADORA

2. Que en relación con axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu algunha axuda de minimis (Regulamento UE 1407/2013), durante os dous exercicios fiscais anteriores, e 
durante o exercicio fiscal en curso.

Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis (Regulamento UE 1407/2013), que son as que a seguir se relacionan(4):

DATA 
SOLICITUDE

DATA 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA /

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO,...) 

DISPOSICIÓN 
REGULADORA

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos e acepta as condicións e obrigas das bases 
reguladoras e da convocatoria de axudas 

4. Non estar incursa en algunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

5. Non estar incursa en algunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, 
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e de reembolso de 
préstamos ou anticipos concedidos con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma. 

7. Que non está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión que declarase unha axuda ilegal e 
incompatible co mercado común. 

8. Que non pode ser considerada unha empresa en crise conforme ao disposto no artigo 2.18 do Regulamento (UE) 651/2014 do 17 de xuño da 
Comisión, no caso de PEME 

9. Que desenvolverá en Galicia as actividades para as que se solicita a axuda. 

10. Que a persoa solicitante coñece que os provedores non poderán estar asociados nin vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos 
directivos ou xestores e que non concorren neles ningunha das prohibicións recollidas no artigo 27.7 da Lei 9/2007 de subvencións de 
Galicia, nin no artigo 43 do Regulamento que desenvolve a citada Lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, tendo en conta 
ademais o disposto no Regulamento (UE) núm. 651/2014 sobre empresas vinculadas. 

11. Que ten capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o que solicita a axuda.

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones 
públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

(4) Non é necesaria a información relativa ás axudas denegadas 

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

SUBVENCIÓN SOLICITADA
CUSTO TOTAL SOLICITADO % SUBVENCIÓN SOLICITADA (MAX. 80 %) SUBVENCIÓN SOLICITADA (3)

(3)Además de la intensidad máxima deben tenerse en cuenta los umbrales máximos (artículo 13 de las bases reguladoras (DOG 11.7.2019) según el tipo de convocatoria y el rol de la entidad 
solicitante en la propuesta



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

1. DOCUMENTACIÓN XURÍDICO-ADMINISTRATIVA
Modelo de autorización das persoas socias mancomunadas (anexo IV)

Modelo de comprobación de datos das persoas socias mancomunadas (anexo V)

Declaración responsable da categoría de empresa (peme) (anexo IX), se é o caso 

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Poder da persoa representante que presenta a solicitude, inscrito no rexistro competente, 
verificado por letrado/a da Xunta de Galicia, no caso de apoderados/as de entidades 
mercantís distintos de administración única, administración solidaria ou mancomunada, 
ou tamén o cargo de conselleiro/a delegado/a.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA
Copia da proposta presentada ao Programa Marco de Investigación e Innovación

Informe resumido da avaliación internacional

Memoria de actuación na que se detallen as actividades a realizar e se xustifiquen todos 
os conceptos de gasto solicitados

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante

DNI/NIE da persoa representante

NIF da entidade solicitante

Estar ao día no cumprimento das obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria

Estar ao día no cumprimento das obrigas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social

Estar ao día no cumprimento das obrigas coa Facenda da Xunta de Galicia

Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas

Consulta de concesións pola regra minimis

Poder da persoa representante que presenta a solicitude inscrito no rexistro competente

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos 
da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos 
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos 
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do __ de ________ de 2019 pola que se convocan para o ano 2019 as axudas para a concesión de subvencións para o fomento da 
participación galega no Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN607F, IN607G e IN607H).

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU 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



ANEXO IV

IN607F - SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 1

IN607G – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.1

IN607H – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.2

AUTORIZACIÓN DAS PERSOAS SOCIAS MANCOMUNADAS

AUTORIZAN A:
NIFNOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

Representante legal ou apoderado/a da entidade:
RAZÓN SOCIAL DA  ENTIDADE NIF DA ENTIDADE

DATOS DA PERSOA QUE AUTORIZA (1)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

DATOS DA PERSOA QUE AUTORIZA (2)
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Para que no seu nome poda comparecer ante a Axencia Galega de Innovación co obxecto de solicitar unha axuda ao abeiro da Resolución pola 
que se convocan estas axudas. 
 
ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN 

Mediante a sinatura do presente documento, as persoas que autorizan conceden a súa representación para a tramitación do procedemento 
sinalado á persoa autorizada, a cal acepta a súa representación, respondendo todas da autenticidade das sinaturas.

SINATURA DA PERSOA QUE AUTORIZA (1)

SINATURA DA PERSOA QUE AUTORIZA (2)

SINATURA DA PERSOA AUTORIZADA

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Innovación



ANEXO V

IN607F - SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 1

IN607G – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.1

IN607H – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.2

COMPROBACIÓN DE DATOS DAS PERSOAS SOCIAS MANCOMUNADAS

As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en 
tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha 
copia dos documentos. 

COMPROBACIÓN DE DATOS  

NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL NIF
OPÓÑOME Á CONSULTA

SINATURA

DNI/NIE 

NIF

DNI/NIE 

NIF

DNI/NIE 

NIF

DNI/NIE 

NIF

DNI/NIE 

NIF

DNI/NIE 

NIF

DNI/NIE 

NIF

DNI/NIE 

NIF

DNI/NIE 

NIF

DNI/NIE 

NIF

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos 
da Carpeta cidadá.

Lexitimación para o 
tratamento

O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa 
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do 
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando 
corresponda.

Persoas destinatarias dos 
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e 
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á 
información relativa a unha materia.

Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos 
a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa 
reguladora do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de 
protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste 
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Innovación



ANEXO VI

IN607F – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 1

IN607G – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.1

IN607H – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.2

DECLARACIÓN DAS AXUDAS PARA A MESMA FINALIDADE OU OS MESMOS CUSTOS E  AXUDAS DE MINIMIS

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (TIPO DE PODER)

TÍTULO DO PROXECTO

A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu algunha outra axuda para esta mesma finalidade ou os mesmos custos  para os que se solicita esta 
subvención procedente de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional.
Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para esta mesma finalidade ou os mesmos custos  para os que se solicita esta subvención 
procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional, e son as que a continuación se relaciona(4):

DATA 
SOLICITUDE

DATA 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA /

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO,...) 

DISPOSICIÓN 
REGULADORA

2. Que en relación coas axudas de minimis:
Non solicitou nin se lle concedeu algunha axuda de minimis (Regulamento UE 1407/2013), durante os dous exercicios fiscais anteriores, e 
durante o exercicio fiscal en curso.

Si solicitou e/ou se lle concederon axudas de minimis (Regulamento UE 1407/2013), que son as que a seguir se relacionan(4):

DATA 
SOLICITUDE

DATA 
CONCESIÓN ORGANISMO PROGRAMA /

CONVOCATORIA IMPORTE (€) TIPO (SUBVENCIÓN, 
PRÉSTAMO,...) 

DISPOSICIÓN 
REGULADORA

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Innovación



ANEXO VII

IN607F – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 1

IN607G – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.1

IN607H – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.2

SOLICITUDE DE PAGAMENTO ANTICIPADO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (TIPO DE PODER)

MANIFESTA

Que o día __  de __________de 2019 lle foi concedida unha subvención ao abeiro da Resolución pola que se convocan estas axudas, por unha 
contía de:

ANO 2019 (€) ANO 2020 (€) ANO 2021 (€) TOTAL (€)

SOLICITA

O pagamento anticipado do             %(1) do importe da axuda concedida para o ano             (art. 29 das bases reguladoras e 9 da convocatoria de 
axudas)
(1)

 Máximo 50 %

MOTIVO SOLICITUDE ANTICIPO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA

Anexo VI

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Axencia Galega de Innovación



ANEXO VIII

IN607F – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 1

IN607G – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.1

IN607H – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.2

DECLARACIÓN DE LA DEDICACIÓN DEL PERSONAL AL PROYECTO

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DECLARA QUE
O persoal da entidade que se relaciona, cuxo custo está financiado con cargo ás axudas da convocatoria de 2019 da Axencia Galega de 
Innovación para o fomento da participación galega no Programa Marco de Investigación e innovación da Unión Europea non participa noutras 
actividades/proxectos financiados con axudas procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional.

O persoal da empresa que se relaciona, cuxo custo está financiado con cargo ás axudas da convocatoria de 2019 da Axencia Galega de 
Innovación para o fomento da participación galega no Programa Marco de Investigación e innovación da Unión Europea participa noutras 
actividades/proxectos financiados con axudas procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, nacional ou internacional, 
pero a súa dedicación conxuntamente non supera a porcentaxe do 100% da súa xornada no cómputo anual.

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME NIF TIPO DE PERSONAL

PRIMEIRO 
APELIDO

SEGUNDO 
APELIDO NOME NIF IMPORTE (€) TIPO DE PERSOAL

% 
DEDICACIÓN 

AO 
PROXECTO

% DEDICACIÓN 
OUTRAS 

ACTIVIDADES /
PROXECTOS

% TOTAL
OUTRAS ACTIVIDADES/PROXECTOS

(programa, convocatoria, 
disposición reguladora)

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Axencia Galega de Innovación



ANEXO IX

IN607F – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 1

IN607G – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.1

IN607H – SUBVENCIÓNS DO PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DA UNIÓN EUROPEA. LÍÑA 2.2

DECLARACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE PYME

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DECLARA

PEQUENA EMPRESA (ocupa menos de 50 persoas e o seu volume de negocios anual ou o seu balance xeral anual non supera os 10 de millóns 
de euros)
MEDIANA EMPRESA (ocupa máis de 50 persoas e o seu volume de negocios anual ou o seu balance xeral supera os 10 millóns de euros; non 
pode superar o límite máximo de 250 persoas, volume de negocio anual superior a 50 millóns de euros ou balance xeral anual non superior os 
43 millóns e euros)

sendo os datos para determinar esta categoría de empresa, calculados segundo o artigo 2 do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014, os 
seguintes:

PERÍODO REFERENCIA EFECTIVOS (UTA) PERÍODO REFERENCIA PERÍODO REFERENCIA PERÍODO REFERENCIA PERÍODO REFERENCIA

Último exercicio(1)

Exercicio anterior(2)

(1) Estos datos deberán corresponder ao último exercicio contable pechado e calcularanse con carácter anual. En empresas de nova creación que non pechasen aínda as súas contas utilizaranse 
datos baseados en estimacións fiables realizadas durante o exercicio financeiro. 

(2) Datos do exercicio contable inmediatamente anterior ao último pechado.

Que a empresa cumpre cos criterios de definición de peme, segundo a definición establecida pola Comisión Europea no Regulamento (UE) 
núm. 651/2014, do 17 de xuño (DOUE L 187, do 26 de xuño), polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado 
interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado, e encádrase nunha das seguintes categorías: 

OUTROS DATOS

ANO DE CONSTITUCIÓN DATA INICIO ACTIVIDADE SITUACIÓN DA EMPRESA SEGUNDO VINCULACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL 

(se é o caso)

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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DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
TIPO
NOME DA VÍA
NUM
BLOQ
ANDAR
PORTA
PARROQUIA
LUGAR
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO
DATA DE CONSTITUCIÓN
SECTOR
CNAE DA ACTIVIDADE PRINCIPAL
ACRÓNIMO
TIPO DE ENTIDADE
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
TIPO DE PODER
DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica deGalicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal.
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
Notifíquese a: 
DATOS BANCARIOS
Declaro, baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.
TITULAR DA CONTA
NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)
IBAN
CONTACTO NA ENTIDADE
NIF
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
DATOS DA PROPOSTA
TÍTULO
CONVOCATORIA DO PROGRAMA MARCO Á QUE FOI PRESENTADA
ANO DA PUBLICACIÓN DE DITA CONVOCATORIA
NÚMERO DE FASES DE AVALIACIÓN DA CONVOCATORIA
ROL DA PERSOA SOLICITANTE NA PROPOSTA
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ANEXO I
(continuación)
AVALIACIÓN DO PROGRAMA MARCO
NOTA OBTIDA
NOTA MÁXIMA
TASA(1)
(1) Debe ser superior aO 75 %
SOLICITA ANTICIPO?
DATOS DO RESTO DE ENTIDADES PARTICIPANTES NA PROPOSTA PRESENTADA AO PROGRAMA MARCO
NOME/RAZÓN SOCIAL
(indicar nome e apelidos no caso de empresario/a individual)
COORDINADOR/A(2)
PYME
REXIÓN
PAÍS
DE PARTICIPAR ALGUNHA PEME NA PROPOSTA, INDIQUE SE ALGUNHA TEN DOMICILIO SOCIAL OU CENTRO DE TRABALLO EN GALICIA
BREVE RESUMO DA PROPOSTA
DURACIÓN
DATA DE INICIO
DATA DE FIN
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
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ANEXO I
(continuación)
DATOS DO LUGAR DE DESENVOLVEMENTO
TIPO
NOME DA VÍA
NUM
BLOQ
ANDAR
PORTA
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA
CONCELLO
LOCALIDADE
COHERENCIA COA RIS3 DE GALICIA
RETO 1. NOVO MODELO DE XESTIÓN DE RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS BASEADO NA INNOVACIÓN
RETO 2. NOVO MODELO INDUSTRIAL SUSTENTADO NA COMPETITIVIDADE E O COÑECEMENTO
RETO 3. NOVO MODELO DE VIDA SAUDABLE CIMENTADO NO ENVELLECEMENTO ACTIVO DA POBOACIÓN
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ANEXO I
(continuación)
ORZAMENTO DO PROXECTO
TIPO DE GASTO
BREVE DESCRICIÓN
CUSTO SOLICITADO
1. Custos de consultoría e servizos
Incluír a denominación do servizo 1
Incluír a denominación do servizo 2
Incluír a denominación do servizo 3
 TOTAL COSTES:
2. Persoal(2)
Persoal propio
Persoal de nova contratación
 TOTAL PERSOAL:
 TOTAL
(2) No caso de organismos públicos de investigación deberá terse en conta o artigo 4.3.1b) das bases reguladoras
DESCRICIÓN DO EQUIPO PARTICIPANTE
NIF
SEXO
NOME
APELIDO 1
APELIDO 2
TIPO
CARGO NA EMPRESA
TITULACIÓN
NÚMERO TOTAL DE HORAS
PRINCIPALES FUNCIÓNS
AUTÓNOMO/A
CUSTO SOLICITADO
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ANEXO I
(continuación)
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
DATA SOLICITUDE
DATA CONCESIÓN
ORGANISMO
PROGRAMA /CONVOCATORIA
IMPORTE (€)
TIPO (SUBVENCIÓN, PRÉSTAMO,...)	
DISPOSICIÓN REGULADORA
2. Que en relación con axudas de minimis:
DATA SOLICITUDE
DATA CONCESIÓN
ORGANISMO
PROGRAMA /CONVOCATORIA
IMPORTE (€)
TIPO (SUBVENCIÓN, PRÉSTAMO,...)	
DISPOSICIÓN REGULADORA
3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos e acepta as condicións e obrigas das bases reguladoras e da convocatoria de axudas
4. Non estar incursa en algunha das circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
5. Non estar incursa en algunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas previstas nos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007,do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
6. Estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións, conforme ao artigo 10.2.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o artigo 9 do Regulamento de subvencións de Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, e de reembolso de préstamos ou anticipos concedidos con cargo aos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.
7. Que non está suxeita a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa da Comisión que declarase unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.
8. Que non pode ser considerada unha empresa en crise conforme ao disposto no artigo 2.18 do Regulamento (UE) 651/2014 do 17 de xuño da Comisión, no caso de PEME
9. Que desenvolverá en Galicia as actividades para as que se solicita a axuda.
10. Que a persoa solicitante coñece que os provedores non poderán estar asociados nin vinculados coa entidade solicitante ou cos seus órganos directivos ou xestores e que non concorren neles ningunha das prohibicións recollidas no artigo 27.7 da Lei 9/2007 de subvencións de Galicia, nin no artigo 43 do Regulamento que desenvolve a citada Lei, aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, tendo en conta ademais o disposto no Regulamento (UE) núm. 651/2014 sobre empresas vinculadas.
11. Que ten capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir os obxectivos do proxecto para o que solicita a axuda.
Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga en régimen de minimis de otras administraciones públicas o de otros entes públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.
(4) Non é necesaria a información relativa ás axudas denegadas 
..\..\Logos\Otros_Galicia\sede-electronica.png
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SUBVENCIÓN SOLICITADA
CUSTO TOTAL SOLICITADO
% SUBVENCIÓN SOLICITADA (MAX. 80 %)
SUBVENCIÓN SOLICITADA (3)
(3)Además de la intensidad máxima deben tenerse en cuenta los umbrales máximos (artículo 13 de las bases reguladoras (DOG 11.7.2019) según el tipo de convocatoria y el rol de la entidad solicitante en la propuesta
ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE
1. DOCUMENTACIÓN XURÍDICO-ADMINISTRATIVA
ÓRGANO  
CÓD. PROC.  
ANO
2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA
COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos.
OPÓÑOME Á CONSULTA
NIF da entidade solicitante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade solicitante
Estar ao día no cumprimento das obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria
Estar ao día no cumprimento das obrigas coa Tesourería Xeral da Seguridade Social
Estar ao día no cumprimento das obrigas coa Facenda da Xunta de Galicia
Consulta de inhabilitacións para obter subvencións e axudas
Consulta de concesións pola regra minimis
Poder da persoa representante que presenta a solicitude inscrito no rexistro competente
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Resolución do __ de ________ de 2019 pola que se convocan para o ano 2019 as axudas para a concesión de subvencións para o fomento da participación galega no Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea (Horizon 2020), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (códigos de procedemento IN607F, IN607G e IN607H).
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Innovación
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ANEXO IV
AUTORIZACIÓN DAS PERSOAS SOCIAS MANCOMUNADAS
AUTORIZAN A:
NIF
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
Representante legal ou apoderado/a da entidade:
RAZÓN SOCIAL DA  ENTIDADE
NIF DA ENTIDADE
DATOS DA PERSOA QUE AUTORIZA (1)
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
DATOS DA PERSOA QUE AUTORIZA (2)
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
Para que no seu nome poda comparecer ante a Axencia Galega de Innovación co obxecto de solicitar unha axuda ao abeiro da Resolución pola que se convocan estas axudas.
ACEPTACIÓN DA REPRESENTACIÓN
Mediante a sinatura do presente documento, as persoas que autorizan conceden a súa representación para a tramitación do procedemento sinalado á persoa autorizada, a cal acepta a súa representación, respondendo todas da autenticidade das sinaturas.
SINATURA DA PERSOA QUE AUTORIZA (1)
SINATURA DA PERSOA QUE AUTORIZA (2)
SINATURA DA PERSOA AUTORIZADA
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Innovación
ANEXO V
COMPROBACIÓN DE DATOS DAS PERSOAS SOCIAS MANCOMUNADAS
As persoas interesadas, mediante a súa sinatura, declaran ter sido informadas da incorporación dos seus datos persoais ao expediente en tramitación. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos documentos. 
COMPROBACIÓN DE DATOS  
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
NIF
OPÓÑOME Á CONSULTA
SINATURA
DNI/NIE
NIF
DNI/NIE
NIF
DNI/NIE
NIF
DNI/NIE
NIF
DNI/NIE
NIF
DNI/NIE
NIF
DNI/NIE
NIF
DNI/NIE
NIF
DNI/NIE
NIF
DNI/NIE
NIF
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
Finalidades do tratamento
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos da Carpeta cidadá.
Lexitimación para o tratamento
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando corresponda.
Persoas destinatarias dos datos
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á información relativa a unha materia.
Exercicio de dereitos
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
Contacto delegado de protección de datos e máis información
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
Actualización normativa: no caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Innovación
ANEXO VI
DECLARACIÓN DAS AXUDAS PARA A MESMA FINALIDADE OU OS MESMOS CUSTOS E  AXUDAS DE MINIMIS
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE (TIPO DE PODER)
TÍTULO DO PROXECTO
A PERSOA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
DATA SOLICITUDE
DATA CONCESIÓN
ORGANISMO
PROGRAMA /CONVOCATORIA
IMPORTE (€)
TIPO (SUBVENCIÓN, PRÉSTAMO,...)	
DISPOSICIÓN REGULADORA
2. Que en relación coas axudas de minimis:
DATA SOLICITUDE
DATA CONCESIÓN
ORGANISMO
PROGRAMA /CONVOCATORIA
IMPORTE (€)
TIPO (SUBVENCIÓN, PRÉSTAMO,...)	
DISPOSICIÓN REGULADORA
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Innovación
ANEXO VII
SOLICITUDE DE PAGAMENTO ANTICIPADO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
EN CALIDADE DE (TIPO DE PODER)
MANIFESTA
Que o día __  de __________de 2019 lle foi concedida unha subvención ao abeiro da Resolución pola que se convocan estas axudas, por unha contía de:
ANO 2019 (€)
ANO 2020 (€)
ANO 2021 (€)
TOTAL (€)
SOLICITA
O pagamento anticipado do             %(1) do importe da axuda concedida para o ano             (art. 29 das bases reguladoras e 9 da convocatoria de axudas)
(1) Máximo 50 %
MOTIVO SOLICITUDE ANTICIPO
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Innovación
ANEXO VIII
DECLARACIÓN DE LA DEDICACIÓN DEL PERSONAL AL PROYECTO
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DECLARA QUE
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
NIF
TIPO DE PERSONAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NOME
NIF
IMPORTE (€)
TIPO DE PERSOAL
% DEDICACIÓN AO PROXECTO
% DEDICACIÓN OUTRAS ACTIVIDADES /PROXECTOS
% TOTAL
OUTRAS ACTIVIDADES/PROXECTOS(programa, convocatoria, disposición reguladora)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Axencia Galega de Innovación
ANEXO IX
DECLARACIÓN RELATIVA A LA CONDICIÓN DE PYME
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NIF
NOME/RAZÓN SOCIAL
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
DECLARA
sendo os datos para determinar esta categoría de empresa, calculados segundo o artigo 2 do anexo I do Regulamento (UE) nº 651/2014, os seguintes:
PERÍODO REFERENCIA
EFECTIVOS (UTA)	
PERÍODO REFERENCIA
PERÍODO REFERENCIA
PERÍODO REFERENCIA
PERÍODO REFERENCIA
Último exercicio(1)
Exercicio anterior(2)
(1) Estos datos deberán corresponder ao último exercicio contable pechado e calcularanse con carácter anual. En empresas de nova creación que non pechasen aínda as súas contas utilizaranse datos baseados en estimacións fiables realizadas durante o exercicio financeiro.
(2) Datos do exercicio contable inmediatamente anterior ao último pechado.
Que a empresa cumpre cos criterios de definición de peme, segundo a definición establecida pola Comisión Europea no Regulamento (UE) 
núm. 651/2014, do 17 de xuño (DOUE L 187, do 26 de xuño), polo que se declaran determinadas categorías de axuda compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado, e encádrase nunha das seguintes categorías: 
OUTROS DATOS
ANO DE CONSTITUCIÓN
DATA INICIO ACTIVIDADE
SITUACIÓN DA EMPRESA SEGUNDO VINCULACIÓN
GRUPO EMPRESARIAL
(se é o caso)
SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Axencia Galega de Innovación
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