MANUAL USUARIOS
CUMPRIMENTACIÓN/PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
Autenticación: Acceso á aplicación para realizar novas solicitudes. As entidades colaboradoras accederán
á aplicación informática co usuario e o contrasinal proporcionados na adhesión

Datos do solicitante:

Os campos marcados con * son obrigatorios, se algún queda sen cubrir ou existe algún erro na
solicitude, móstrase unha mensaxe.

Datos do proxecto:

Igual que no apartado anterior, os campos marcados con * son obrigatorios, se algún queda sen cubrir
ou existe algún erro na solicitude, móstrase unha mensaxe.
Deberán engadir o equipamento utilizado e os conceptos do orzamento clicando no botón
Unha vez cuberta a solicitude, deberán premer no botón “ validar datos”. Se algún dos datos
introducidos non é correcto ou hai algún campo baleiro, a aplicación o indicará mediante unha mensaxe.
Se os datos son correctos xerarase automaticamente o borrador.
Por último , desde a pantalla principal clicando en “presentar” procederase á presentación da solicitude.
A presentación da mesma implica soamente a reserva dos fondos, a adxudicación definitiva estará
supeditada a presentación correcta da documentación necesaria, e á revisión do expediente por parte do
persoal do Inega.

IMPORTANTE:
-

Soamente se permite unha conexión por entidade dentro de cada convocatoria, e dicir, non se
poderán cumprimentar/presentar máis de unha solicitude o mesmo tempo por convocatoria.

-

Se intentan acceder co mesmo usuario dende outro navegador/ordenador, mostraráselles unha
mensaxe avisando que de continuar pecharase a sesión do primeiro usuario.

-

Para pechar a sesión con seguridade, se debe clicar no botón "Pechar sesión".

-

Se non se presenta a documentación mínima indicada nas bases , non se pode proceder a
presentación da solicitude ( solicitude, anexo de representación, memoria técnica e ofertas se o
orzamento e superior a 15.000 euros)

-

A memoria técnica deberá estar cuberta na súa TOTALIDADE, para que a reserva de fondos
sexa efectiva.

