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INFORME FINAL DE RESULTADOS 
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	PROGRAMA:  CONECTA  PEME
 

1. Identificación da entidade solicitante:
Nome ou razón social
NIF
     
     
Domicilio social
     
Teléfono
Correo electrónico
     
     
Persoa de contacto      

2. Identificación do proxecto:
Título do proxecto
Código do proxecto
     
IN852A       
Responsable legal da entidade representante da agrupación:
      
Data de inicio do proxecto
Data prevista para a conclusión total do proxecto
     
     
Subvención solicitada
Subvención concedida
     
     
DOG da convocatoria
DOG da resolución de concesión
     
     
Sinatura do representante legal:
Data
     

Este informe debe presentarse acompañado dunha copia en formato PDF e en soporte CD
Considerase conveniente anexar o material gráfico que poida achegar información relevante do proxecto


A. RESULTADOS DO PROXECTO
A.1 Explique de forma clara e detallada os resultados globais obtidos,  así como os obxectivos técnicos acadados

     














A.2 Indique, se é o caso, as desviacións temporais ocorridas en relación co plan de traballo inicial

     

A.3 Describa o efecto e beneficios da realización do proxecto dentro das entidades participantes

     

A.4 Indique detalladamente as perspectivas que se abriron debido ao desenvolvemento do proxecto tendo en conta os novos coñecementos achegados

     




B. XESTIÓN DO PROXECTO
B.1 Resumo de gastos e investimentos realizados 







B.2 No caso de que a axuda incluíra unha partida para persoal de nova contratación con cargo ao proxecto, informe sobre as incorporacións realizadas indicando a súa valoración. Indicar qué persoal continuará na entidade/s unha vez finalizado o proxecto.

     

B.3 No caso de que a axuda incluíra unha partida para material inventariable con cargo ao proxecto, indique os seguintes datos:


Descrición material inventariable
Número de serie
Imaxe coa publicidade FEDER




















B.43 Indique de forma concisa a difusión realizada asociada ao proxecto e a protección dos resultados realizada, se é o caso

     



C. COORDINACIÓN ENTRE OS MEMBROS DA AGRUPACIÓN.
Describa o desenvolvemento da coordinación entre os socios durante o proxecto, e os resultados da citada coordinación con relación aos obxectivos globais do proxecto.

     









