Anexo III
Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos da covid-19
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

Fondo de proxectos culturais en lingua galega Xacobeo 2021
(Fondo X21)

ENVÍO TELEMÁTICO DOS
PROXECTOS DIXITAIS

Para realizar o envío, a persoa interesada cubrirá o formulario da sede electrónica da Xunta de Galicia e
anexará este documento (anexo III que poderá descargarse no web www.lingua.gal) asinado en pdf (véxase a
información nas bases). Aconséllase: descargar o documento en odt, cubrilo, gardalo/exportalo/imprimilo a pdf,
asinalo, comprobar que non é unha imaxe (e que o texto pode seleccionarse) e envialo anexándoo.
Os campos marcados con * son obrigatorios. De non cubrilos, entenderase que este anexo non cumpre os
requisitos mínimos.

DATOS DO PRODUTO DIXITAL
Os proxectos dixitais seleccionados enviaranse a través de Velaquí ou WeTransfer.
Se por razóns técnicas ou de capacidade dos sistemas de transferencia de arquivos non fose posible realizar o
envío, admitirase tamén calquera outro sistema privado para compartir arquivos pesados (Dropbox, Google Drive
etc.) sempre que os referidos sistemas orixinen unha ligazón dispoñible cun mínimo temporal de 10 días para a
súa descarga e cumpra os parámetros de seguridade dixital.
O nome de cada arquivo informático incluirá: o n.º de referencia* (está na resolución de adxudicación), o
DNI/NIF da persoa solicitante*, o nome do arquivo (breve, opcional) e o n.º de versión do arquivo* (a partir do
n.º 1); p.ex. 654321-12345678A-Nome-V1.zip

Título do produto dixital *:
Nome dos arquivo/s informático/s (incluirá: n.º de referencia, DNI/NIF, nome, n.º de versión) *:

Ligazón para a descarga (en Velaquí, WeTransfer ou outro) *:

Datos da persoa solicitante e do expediente
Nome e apelidos/ Razón social *:

NIF*:

Referencia*:

Datos da persoa representante (no caso de actuar en representación):
Nome e apelidos/ Razón social:

NIF:

De ser o caso, motivo da representación da persoa física:

Sinatura dixital da persoa solicitante ou representante:

Lugar e data:
SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE

