ANNEX IV
Declaració responsable d’altres subvencions, ajuts
o suports rebuts per a aquest projecte
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ....................................................................................
Nom de l’establiment: ........................................................................................................
LÍNIA: ........................................
DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
1) Altres ajudes:
No haver demanat cap altre suport, ajut o subvenció per a aquest projecte.
Haver demanat altre suport, ajut o subvenció per a aquest projecte, aportant
indicació de la relació dels suports, de les subvencions i de les ajudes sol·licitades o
concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores.
Projecte de la sol·licitud: ............................................................................................
Entitat subvencionadora: .............................................................................................
Quantia de l’ajut o subvenció: ....................................................................................
Data de l’ajuda: ...........................................................................................................
Tipus d’ajuda (subvenció, préstec, etc) ......................................................................
Referència a la publicació de la convocatòria: ............................................................
Marcau amb una “X” la casella corresponent:
No resolta
Denegada
Concedida i no rebuda
Rebuda
Projecte de la sol·licitud: ............................................................................................
Entitat subvencionadora: ............................................................................................
Quantia de l’ajut o subvenció: .....................................................................................
Data de l’ajuda: ............................................................................................................
Tipus d’ajuda (subvenció, préstec, etc) .......................................................................
Referència a la publicació de la convocatòria: ............................................................
Marcau amb una “X” la casella corresponent:
No resolta
Denegada
Concedida i no rebuda
Rebuda

(si s’han demanat més ajudes adjuntar en una altra fulla)
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2) Ajudes mínimis. Quantia màxima segons la Unió Europea
Declar que la totalitat de les ajudes públiques o privades, finançades amb fons
públics, rebudes en concepte de mínimis compleixen els requisits del Reglament número
1407/2013 de la Unió Europea sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de mínimis, la qual cosa implica, entre
altres, que el beneficiari no pot haver rebut, en els tres darrers exercicis fiscals (20182019-2020), ajudes públiques o d’ens privats per aquest concepte, finançades a càrrec
de pressupost públics, per un import superior als 200.000 €.
S’informa als beneficiaris de les subvencions que les concessions i les quanties es
publiquen a la Base de Dades Nacional de Subvencions de l’Estat que és pública i
també en la Seu Electrònica de la Fundació Mallorca Turisme i en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

........................................................., .............. de ................................. de 20...
(Signatura)
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