
GIZARTE ZERBITZUEN ESKABIDEA

GARATZEKO BIDEAN LANKIDETZA PROGRAMAK GARATZEN DITUZTEN GOBERNUZ KANPOKO
ERAKUNDEENTZAT (GKE) DIRULAGUNTZAREN ESKAERA

Interesatua:
Izen deiturak edo sozietatearen izena Sexua NAN-IFK

Ordezkaria:
Izen-deiturak NAN-IFK

Harremanetarako pertsona:
Izen-deiturak NAN-IFK

Erakundean duen lanpostua edo kargua:

Telefono zk. E-posta

Jakinarazpenak bidaltzeko datuak:
Izen deiturak edo sozietatearen izena

Helbidea

Udalerria Posta Kodea Probintzia

Telefono zk. E-posta

Banketxea:

Kontu jabea:

Eskabidearen datuak
Proiektuaren izenburua Eskatzen den zenbatekoa

Diruz lagundu nahi den proiektuaren azalpen laburra:

AldeaSolairuaZkKalea

Kontu Zenbakia (20 digitu):
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 Guztira: ________- Azpeitiarrak:________    Bestelakoak ________

b) Elkarteak  ematen  dituen  zerbitzuetakoren  bat  jasotzen  duen  pertsona-kopurua:

OHARRA/NOTA: Elkartearen Zuzendaritza Batzordearen Idazkariaren ziurtagiria aurkeztu beharko da.

a) Bazkide diren pertsonen kopurua, Azpeitikoak eta beste herri batzuetakoak berezituta

Diruz laguntzea eskatzen den proiektu, jarduera edo programaren memoria (proiektu zehatzetarako eskaerei
dagokiona)

Elkartearen  jarduera  orokorraren  memoria (urte osoko eskaerei dagokiona).

Kontu korrontearen titularitatea egiaztatuko duen agiria.

Eusko  Jaurlaritzako  Elkarte  eta  Entitate  Erregistroan  izena  emanda  dagoela,  badagokio,  eta Udal
Erregistroan (gaur egun sorrera-fasean) izena emana dagoela dioen Ziurtagiria.

Erakundearen IFKren kopia, badagokio.
Eskatzailearen eta/edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.

Aurkeztutako dokumentazioa:

Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzeari dagokionez egunera
dagoela egiaztatzea. Eskaria 3.000€-tik beherakoa bada, horri buruzko zinpeko aitorpena aurkeztu beharko du.
Zinpeko adierazpena, beste diru-sarrera batzuk badauden eta/edo beste erakunde batzuetan diru-laguntza eskatu
duen adierazten duena.
Programak Azpeitiko udalerrian zabalkundea izateko Proiektua.
Elkartearen Zuzendaritza Batzordearen presidentearen eta idazkariaren aitorpena, elkarteak duen kide kopurua
adieraziz, eta bereiztuta Azpeitikoak eta beste herri batzuetakoak.
Horretarako, eskatzaile bakoitzak Elkartearen Zuzendaritza batzordearen idazkariaren ziurtagiri bat aurkeztu
beharko du, eta hor agertuko da eskaria egin den unean goian eskatu den informazioa.
(*) Edonola ere, aurkeztu diren proiektuen memoriak alderdi hauek jaso behar ditu:
Garatzeko bidean Lankidetza eremuan eta Sentsibilizazio eremuan duen esperientziari buruzko memoria laburra,
eta hor adieraziko du proiektua aurrera eramateko hango elkartearen esperientzia, eskaera egin duena bera ez balitz
hura izango.
Memoria, zein leku eta eremutan garatuko den hura eta zein biztanleriarentzat den, eta ahal den neurrian horrekin
batera joango da leku horren mapa bat, eta baliabideak, aurrekontu orokorra, zenbateko laguntza eskatzen den eta
nola frogatuko den jasotzen duen zerrenda batekin.
Onartutako proiektuaren kostu osoaren eta eman zaion diru-laguntzaren artean dagoen aldea (balego) zuzenean edo
hirugarrenen bidez, jarriko duela dioen konpromisoaren aitorpena.
Elkartearen presidentearen eta idazkariaren zinpeko aitorpena, esanaz eskatzaileak bere gain hartzen duela
programa burutzearen erantzukizuna.
Eskatzailearen zinpeko aitorpena, esanaz programa burutzearen erantzunkizuna bere gain hartzen duela.
Eskatzaileak elkartearen barruan eta programaren barruan betetzen duen jardueraren gaineko zinpeko aitorpena.

3.3 atalerako agiriak
Eskatzailearen eta/edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.
Jarduera burutuko duen erakundearen IFKren kopia.
Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitate Erregistroan izena emanda dagoenaren Ziurtagiria, badagokio.
Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.
GKEaren edo zentroan dagoen bitartean egingo duen proiektu, jarduera edo programamaren memoria. Hor jaso
beharko da, gutxienez, zein leku eta eremutan burutuko den, zein biztanleriari bideratua dagoen, eta hala baldin
bada, zona zehatzaren mapa bat ere aurkeztu beharko da.
Azpeitiko udalerrian programa horri egingo zaion zabalkundearen proiektua.
Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzerakoan egunera dagoela
egiaztatzea.
Zinpeko adierazpena, beste diru-sarrera batzuk badauden eta/edo beste erakunderen batzuetan diru-laguntzarik
eskatu duen adierazten duena.
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Elkartearen  jarduera  orokorraren  gastuen eta sarreren aurrekontua.

Diruz lagundu nahi den proiektu, jarduera edo programa zehatzaren gastuen eta sarreren aurrekontua.
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3. _______ ekitaldian beste herri administrazioengatik edo entitateengandik honako diru-laguntzak, bestelako
laguntzak edo diru-sarrerak eskatu eta lortu direla helburu berdinarekin:

2. Enpresa onuradun izateko oinarrietan eskatzen diren betebeharrak betetzen dituela.

1. Ez bera, ezta berak ordezkatzen duen entitatea ere, ez daudela diru-laguntzak emateko Azpeitiko Udaleko Diru-
laguntzak emateko Ordenanatza Araultzaileak (2012 maiatzaren 29ko G.A.O.-an argitaratua) 5.2. artikuluan
aurreikusten dituen onuradun izaera lortzea eragozten duten egoeretan; eta zehazki, egunean dagoela Zerga eta
Gizarte Segurantzako betebeharretan.

AITORPENA

BAI  ESKAERA  EGIN  DA  ETA  HONAKO  ZENBATEKOA JASO DA (bete taula).

BAI ESKAERA EGIN DELA HONAKO ERAKUNDE ETA HONAKO ZENBATEKOAN.

EZ DELA ESKAERARIK EGIN.

Diru-sarreraren zenbatekoa

GUZTIRA

Beste Erakundeak

Azpeitiko Udala

Norberaren aportazioa

Kontzeptua

Programa gauzatzeko beste diru-sarrerak

Honen bitartez, sinatzaileak parte hartzen duen moduan eta eskaria aurkezten duen deialdiko diru-laguntza jasoz gero,
deialdian finkatutako baldintzak eta eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen du sinatzaileak, baita, oinarri horiek
betetzen ez baditu, jasotako zenbatekoa itzultzekoa ere.

KONPROMISOA

BAIMENA
Honen bitartez, sinatzaileak baimena ematen du:

- Azpeitiko Udalak deialdi honetan ezarritako baldintzen datuak egiaztatzeko, datu horiek Udalaren esku daudenean.

- Dirulaguntza ematen duen organoak egin beharreko egiaztatze jardunak onartzea, bai eta eskuduntza izendaturik
duten kontrol organoek, estatukoak nahiz erkidegokoek, egin ditzaketen egiaztatze eta finantza kontroleko beste
edozein ere, eta errekeritzen zaien informazioa eman behar dute, aurreko jardunak burutzeko.

Zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan
sartuko ditugu. Eskuratzeko, aldatzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak erabil ditzakezu,  Azpeitiko
Udalari idatzi bat bidaliz.

Datuen Babesa:

SinaduraTokia eta eguna
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 Guztira: ________- Azpeitiarrak:________    Bestelakoak ________
 
b) Elkarteak  ematen  dituen  zerbitzuetakoren  bat  jasotzen  duen  pertsona-kopurua:  
OHARRA/NOTA: Elkartearen Zuzendaritza Batzordearen Idazkariaren ziurtagiria aurkeztu beharko da.
a) Bazkide diren pertsonen kopurua, Azpeitikoak eta beste herri batzuetakoak berezituta
Diruz laguntzea eskatzen den proiektu, jarduera edo programaren memoria (proiektu zehatzetarako eskaerei dagokiona)
Elkartearen  jarduera  orokorraren  memoria (urte osoko eskaerei dagokiona).
Kontu korrontearen titularitatea egiaztatuko duen agiria.
Eusko  Jaurlaritzako  Elkarte  eta  Entitate  Erregistroan  izena  emanda  dagoela,  badagokio,  eta Udal Erregistroan (gaur egun sorrera-fasean) izena emana dagoela dioen Ziurtagiria.
Erakundearen IFKren kopia, badagokio.
Eskatzailearen eta/edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.  
Aurkeztutako dokumentazioa:
Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzeari dagokionez egunera dagoela egiaztatzea. Eskaria 3.000€-tik beherakoa bada, horri buruzko zinpeko aitorpena aurkeztu beharko du.
Zinpeko adierazpena, beste diru-sarrera batzuk badauden eta/edo beste erakunde batzuetan diru-laguntza eskatu duen adierazten duena.
Programak Azpeitiko udalerrian zabalkundea izateko Proiektua.
Elkartearen Zuzendaritza Batzordearen presidentearen eta idazkariaren aitorpena, elkarteak duen kide kopurua adieraziz, eta bereiztuta Azpeitikoak eta beste herri batzuetakoak.
Horretarako, eskatzaile bakoitzak Elkartearen Zuzendaritza batzordearen idazkariaren ziurtagiri bat aurkeztu beharko du, eta hor agertuko da eskaria egin den unean goian eskatu den informazioa.
(*) Edonola ere, aurkeztu diren proiektuen memoriak alderdi hauek jaso behar ditu:
Garatzeko bidean Lankidetza eremuan eta Sentsibilizazio eremuan duen esperientziari buruzko memoria laburra, eta hor adieraziko du proiektua aurrera eramateko hango elkartearen esperientzia, eskaera egin duena bera ez balitz hura izango.
Memoria, zein leku eta eremutan garatuko den hura eta zein biztanleriarentzat den, eta ahal den neurrian horrekin batera joango da leku horren mapa bat, eta baliabideak, aurrekontu orokorra, zenbateko laguntza eskatzen den eta nola frogatuko den jasotzen duen zerrenda batekin.
Onartutako proiektuaren kostu osoaren eta eman zaion diru-laguntzaren artean dagoen aldea (balego) zuzenean edo hirugarrenen bidez, jarriko duela dioen konpromisoaren aitorpena.
Elkartearen presidentearen eta idazkariaren zinpeko aitorpena, esanaz eskatzaileak bere gain hartzen duela programa burutzearen erantzukizuna.
Eskatzailearen zinpeko aitorpena, esanaz programa burutzearen erantzunkizuna bere gain hartzen duela.
Eskatzaileak elkartearen barruan eta programaren barruan betetzen duen jardueraren gaineko zinpeko aitorpena.
3.3 atalerako agiriak
Eskatzailearen eta/edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.  
Jarduera burutuko duen erakundearen IFKren kopia.
Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitate Erregistroan izena emanda dagoenaren Ziurtagiria, badagokio.
Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.
GKEaren edo zentroan dagoen bitartean egingo duen proiektu, jarduera edo programamaren memoria. Hor jaso beharko da, gutxienez, zein leku eta eremutan burutuko den, zein biztanleriari bideratua dagoen, eta hala baldin bada, zona zehatzaren mapa bat ere aurkeztu beharko da.
Azpeitiko udalerrian programa horri egingo zaion zabalkundearen proiektua.
Administrazioarekin Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzerakoan egunera dagoela egiaztatzea.
Zinpeko adierazpena, beste diru-sarrera batzuk badauden eta/edo beste erakunderen batzuetan diru-laguntzarik eskatu duen adierazten duena.
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Elkartearen  jarduera  orokorraren  gastuen eta sarreren aurrekontua.
Diruz lagundu nahi den proiektu, jarduera edo programa zehatzaren gastuen eta sarreren aurrekontua.
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3. _______ ekitaldian beste herri administrazioengatik edo entitateengandik honako diru-laguntzak, bestelako laguntzak edo diru-sarrerak eskatu eta lortu direla helburu berdinarekin:
2. Enpresa onuradun izateko oinarrietan eskatzen diren betebeharrak betetzen dituela.
1. Ez bera, ezta berak ordezkatzen duen entitatea ere, ez daudela diru-laguntzak emateko Azpeitiko Udaleko Diru-laguntzak emateko Ordenanatza Araultzaileak (2012 maiatzaren 29ko G.A.O.-an argitaratua) 5.2. artikuluan aurreikusten dituen onuradun izaera lortzea eragozten duten egoeretan; eta zehazki, egunean dagoela Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan.
AITORPENA   
BAI  ESKAERA  EGIN  DA  ETA  HONAKO  ZENBATEKOA JASO DA (bete taula).  
BAI ESKAERA EGIN DELA HONAKO ERAKUNDE ETA HONAKO ZENBATEKOAN. 
EZ DELA ESKAERARIK EGIN.  
 
 
Diru-sarreraren zenbatekoa 
GUZTIRA 
Beste Erakundeak
Azpeitiko Udala
Norberaren aportazioa
Kontzeptua 
Programa gauzatzeko beste diru-sarrerak
Honen bitartez, sinatzaileak parte hartzen duen moduan eta eskaria aurkezten duen deialdiko diru-laguntza jasoz gero, deialdian finkatutako baldintzak eta eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen du sinatzaileak, baita, oinarri horiek betetzen ez baditu, jasotako zenbatekoa itzultzekoa ere.
KONPROMISOA  
BAIMENA  
Honen bitartez, sinatzaileak baimena ematen du:
- Azpeitiko Udalak deialdi honetan ezarritako baldintzen datuak egiaztatzeko, datu horiek Udalaren esku daudenean.
- Dirulaguntza ematen duen organoak egin beharreko egiaztatze jardunak onartzea, bai eta eskuduntza izendaturik duten kontrol organoek, estatukoak nahiz erkidegokoek, egin ditzaketen egiaztatze eta finantza kontroleko beste edozein ere, eta errekeritzen zaien informazioa eman behar dute, aurreko jardunak burutzeko.  
Zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan sartuko ditugu. Eskuratzeko, aldatzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak erabil ditzakezu,  Azpeitiko Udalari idatzi bat bidaliz.
Datuen Babesa:
Sinadura
Tokia eta eguna 
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