ANEXO VI: DECLARACIÓN CONXUNTA
SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES ASOCIATIVAS SEN ÁNIMO DE LUCRO DAS RESERVAS DA BIOSFERA
TERRAS DO MIÑO E OS ANCARES LUCENSES PARA O DESENVOLVEMENTO DE ACTUACIÓNS DE POSTA EN
VALOR DO PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E PAISAXÍSTICO DESTES TERRITORIOS NA ANUALIDADE 2022
I. DATOS IDENTIFICATIVOS DO BENEFICIARIO DA SUBVENCIÓN
DATOS DA ENTIDADE
DENOMINACIÓN SOCIAL: _________________________________
ENDEREZO SOCIAL: ______________________________________
LOCALIDADE: ___________________________________________
TELÉFONO: _____________________________________________

NIF: _________________________________
CP: __________________________________
PROVINCIA: ___________________________
E-MAIL: ______________________________

E na súa representación:
DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL
NOME E APELIDOS: ______________________________________
ENDEREZO SOCIAL: ______________________________________
TELÉFONO: _____________________________________________

En relación a actuación
2022

DNI: _________________________________
CP: __________________________________
E-MAIL: ______________________________

encadrada dentro da liña

da convocatoria ano

DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE:
I. Que o beneficiario ao que represento:
(...) SI ten solicitadas e/ou concedidas outras subvencións ou axudas (públicas ou privadas) de contido económico para
a mesma actuación subvencionable, segundo a seguinte táboa:
RELACIÓN DETALLADA
CONCEPTO
(marque cunha cruz)
PROCEDENCIA
IMPORTE
AXUDA
SUBVENCIÓN

IMPORTE TOTAL DE AXUDAS OU
SUBVENCIÓNS SOLICITADAS E/OU
CONCEDIDAS

€

(...) NON solicitou nin lle foi concedida ningunha outra subvención ou axuda (pública ou privada) de contido económico
para a mesma actuación subvencionable.
II.. Que o beneficiario ao que represento:
(...) SI ten patrocinios, colaboracións ou achegas de contido non económico, publicas ou privadas, relacionados coa
actuación subvencionable, tal e como figura na seguinte taboa:

ENTIDADE COLABORADORA

DESCRICIÓN DA AXUDA

(...) NON ten patrocinios, colaboracións ou achegas de contido non económico, publicas ou privadas, relacionados coa
actuación subvencionable.
III. Que a actuación subvencionada foi executada na súa totalidade cumprindo coas condicións que motivaron a súa
concesión e os compromisos adquiridos no convenio canalizador da subvención.
IV. Que a execución da devandita actuación foi subvencionada pola Deputación Provincial de Lugo e que, este extremo,
se inseriu na publicidade de todas as actuacións e nos soportes que se utilizaron na execución da actividade
subvencionada, incluíndo a imaxe corporativa da Deputación de Lugo, do 50 Aniversario do Programa MaB e da Reserva
da Biosfera Terras do Miño ou Os Ancares Lucenses (segundo o caso).
Asinado, o día ____ de ____________ de _________
O/A representante legal da entidade

