DOCUMENTACIÓN PROXECTOS
LEADER 2014-2020
Edificio Servicios Múltiples.
Rúa A Torre, s/n
15129 - VIMIANZO
T. 678 648 065

Centro Comarcal de Bergantiños.
A Camposa, s/n, Buño,
15111 - MALPICA DE BERGANTIÑOS
T. 608 633 222

NON PRODUTIVOS
1. Solicitude da axuda (anexo II).
2. Documentación acreditativa da personalidade do solicitante: DNI, CIF, escritura/acta de constitución e estatutos (ou
no seu caso certificado do secretario municipal acreditando o nomeamento do alcalde). A efectos de baremación de
entidades privadas poderán acreditar mediante certificado a súa composición societaria:
> Se teñen entre os socios alomenos un 15% de mulleres, mozos/as ou maiores de 55 anos.
> Se teñen entre os socios alomenos un 2% de persoas con discapacidade.
> No caso de CMVMC ou MMVMC se están contituídas por colectivos desfavorecidos.
(máis do 15% das persoas socias) ou se teñen un mínimo do 2% de socios con discapacidade.
3. Declaracióin censal tributaria (modelo 036).
4. Resumo do proxecto e plan de xestión (anexo IV). E se hai un plan de viabilidade do proxecto máis extenso,
presentalo como documentación complementaria.
5. No caso de acudir a financiamento alleo, informe da entidade de aprobación da operación crediticia necesaria para o
financiamento do proxecto. NON SERVIRÁ INFORME DE ESTAR A OPERACIÓN EN ESTUDIO.
6. Orzamento desagregado por partidas (anexo V).
7. Relación de ofertas solicitadas (anexo VI A), declaración sobre ofertas presentadas (anexo VI B), e facturas proforma
(3 para cada concepto de gasto).
8. Certificado bancario da titularidade da conta.
9. Plano do sixpac e coordenadas.
10. Outra documentación (se fora o caso):
a. Anteproxecto ou memoria valorada (caso de obra civil).
b. Documentación de non suxección ou exención do IVE (de ser o caso).
c. Informe do concello ou entidade competente da inexistencia da actividade prevista no núcleo onde se vai
facer o proxecto. (A efectos da baremación do proxecto).
d. Informe do concello ou entidade competente da inexistencia da actividade prevista no concello.
(A efectos da baremación do proxecto).
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