MODELO G

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DA RESOLUCIÓN
Procedemento MR706A - Subvencións aos proxectos dinamizadores das áreas rurais de Galicia promovidos por microempresas para o uso das
tecnoloxías da información e as comunicacións para o período 2012-2014. Convocatoria 2013.
TÍTULO DO PROXECTO

CÓDIGO DO PROXECTO

Don/Dona
actuando
con NIF nº

, con NIF nº
en representación propia

en representación de

en calidade de

(cargo que posúe na entidade representada)

DECLARA que o expediente citado no encabezamento resultou beneficiario dunha subvención ao abeiro da convocatoria de proxectos
dinamizadores das areas rurais de Galicia promovidos por microempresas para o uso das tecnoloxías da información e as comunicacións para o
período 2012-2014, convocatoria 2013

SOLICITA a modificación da resolución de concesión da subvención polo seguinte motivo (sinálese o que proceda):
Modificación do titular ou promotor do expediente:1
- Documento público ou privado en que quede reflectido o traspaso de compromisos asumidos na aceptación da subvención
- Documentación acreditativa da personalidade do cesionario
Modificación no orzamento do expediente:1
- Novo orzamento proposto para os gastos necesarios para a execución do proxecto en documento normalizado (modelo D)
- De ser o caso modelo E de relación de ofertas solicitadas e elixidas

2

Modificación do financiamento do expediente:1
- Declaración doutras axudas concedidas e/ou solicitadas a outras entidades públicas e/ou privadas para o mesmo proxecto segundo o
modelo normalizado
Ampliación do prazo de execución e xustificación (prórroga): 2
- Memoria xustificativa da solicitude de prórroga na que quede constancia de: situación actual do proxecto, causas do atraso na
execución e previsión e prazos de finalización.

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

Lugar e data

,

de

de

1

Xunto con esta solicitude deberase xuntar a seguinte documentación

2

Naqueles expediente en que é necesario o proxecto técnico de execución debe achegarse copia do novo orzamento asinado polo técnico redactor do mesmo
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