
ANEXO III

RENUNCIA OU ACEPTACIÓN DA AXUDA

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN 
NOME PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

Á axuda concedida ao abeiro da Orde do 20 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa 

Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera Estado ou país, agás España, 

e se procede á súa convocatoria, por importe de                                                   euros.

RENUNCIO

ACEPTO
A axuda concedida ao abeiro da Orde do 20 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa 

Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera Estado ou país, agás España, 

e se procede á súa convocatoria, por importe de                                                  euros.

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)

Solicito o anticipo do 80 % da axuda concedida, segundo o establecido no artigo 11.3.2 da orde de convocatoria.

Autorizo a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, a facilitar o meu correo electrónico as demais persoas beneficiarias desta axuda.

SI NON 

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
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ANEXO III
RENUNCIA OU ACEPTACIÓN DA AXUDA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
E, NA SÚA REPRESENTACIÓN 
NOME
PRIMEIRO APELIDO
SEGUNDO APELIDO
NIF
Á axuda concedida ao abeiro da Orde do 20 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera Estado ou país, agás España, e se procede á súa convocatoria, por importe de                                                   euros.
A axuda concedida ao abeiro da Orde do 20 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases que rexen as axudas para o programa Galeuropa a mozos e mozas para a realización de prácticas formativas non remuneradas en empresas de calquera Estado ou país, agás España, e se procede á súa convocatoria, por importe de                                                  euros.
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)
Autorizo a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, a facilitar o meu correo electrónico as demais persoas beneficiarias desta axuda.
SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE
Lugar e data
,
de
de
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
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