IG265 - AXUDAS PARA O DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA SINERXIA DA
INTERNACIONALIZACIÓN
(Formulario)

Este formulario en papel non é válido para a súa presentación
1. DATOS SOLICITANTE:
Forma Xurídica:
NIF:

Nome ou R. Social:

País:

Provincia:

Concello:

C. P.:

Parroquia:

Lugar:

Enderezo social:

Nº:

Resto Enderezo:
Data de constitución
(dd/mm/aaaa):

Rex. industrial:
Adscrita a un cluster:
Teléfonos: Fixo:

Móbil:

Fax:

Email:

Páxina Web:

Escritura Nº:

Data escritura:

Outorgada polo
notario:

Nº de protocolo:

Rexistro mercantil:

Obxecto social:

Inscrición Rexistral: Folla

Tomo

Nº Inscrición:

Folio

Enderezo a efectos de Notificación:
Enderezo:

Nº:

Resto Enderezo:
Teléfono móbil:

Email:

País:

Provincia:

Concello:

C. Postal:

Parroquia:

Lugar:
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E, na súa representación legal:
Apelidos: 1º:
DNI:

Nome:

2º:
Estranxeiro:

Rexistro mercantil:

Razón Social:

NIF:

Teléfono móbil:

Email:

Inscrición rexistral: Folla

Tomo

Folio

Nº Inscrición:

Poder Nº:

Data Poder:

Outorgada ante o
notario:

Nº Protocolo:

Persoa de Contacto:
Nome:

NIF:

Fax:

Email:

Teléfono Fixo:

Teléfono Móbil:

2. IDENTIFICACIÓN ACCIÓN FOEXGA

Nº Expediente FOEXGA:
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3. DEFINICIÓN

ACCIÓN FOEXGA CORRESPONDENTE
Expediente
Tipo de Acción
Data Inicio da Acción
Data Fin da Acción

Sectores
TIC

Países
MEXICO
ARXENTINA

Cuota Máxima Prevista Acción FOEXGA:

Nº Empresas
1
2

Orzamento

Porcentaxe de
subvención

Importe máximo subvención

Empresas non pemes con menos de 500
empregados
Empresas non pemes con máis de 500
empregados

4. NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA
Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do enderezo da internet tramita.igape.es.
Só poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta a disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a continuación e o asinante da solicitude deberá recoller a notificación
formal no enderezo da internet tramita.igape.es, logo de identificación mediante certificado.

Teléfono

Email

654987321

sandra@adfasd.network
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5. DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA O SOLICITANTE OU IDENTIFICA EN PODER DO IGAPE.
Documento:

Presenta:

Expediente: Ano:

Convocatoria segundo o modelo do Anexo III
Título
convocatoria

Listado de adxuntos
Validación electrónica
52D6CA4B-B233251B-90D4E131715A9C75-B23A09BC

Arquivo
Lorem ipsum.pdf

6. PROTECCIÓN DE DATOS

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

Finalidades do tratamento

A tramitación administrativa que se derive da xestión deste formulario

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 As Administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e resolución dos seus procedementos
datos
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.

7. DECLARACIÓNS
DECLARO QUE:
Os provedores non están vinculados coa entidade colaboradora nin coa peme beneficiaria nin cos seus órganos directivos ou xestores.
A entidade solicitante atópase ao corrente no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e non ten pendente de pagamento ningunha outra
débeda coa Administración Pública da Comunidade Autónoma nin é debedora por resolución de procedencia de reintegro. De acordo co establecido no artigo 20.3 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a presentación da solicitude de axuda compórtalle a autorización ao Igape para solicitar as certificacións que deban
emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia. Non obstante, se por razóns
técnicas ou doutra índole estes certificados non puidesen ser obtidos polo Igape poderanlle ser requiridos
Os datos desta solicitude son certos e exactos e AUTORIZO ao Igape para que recabe nos rexistros mercantís competentes toda a información acreditativa das
circunstancias do solicitante.

