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Eskaera Orria
ELKARTE edo FUNDAZIOEN lokal sozialak haien gizarte
jarduerak edo programak aurrera eramateko HORNITU,
BIRGAITU EDO EGOKITZEKO laguntzak
Eskatzailea
jauna/andrea NAN
erakundeko

Adierazi du

Eskatu du

bere ustez eskaerak

ekipamendu/berritze lanetarako laguntza gisa;

(e)ko laguntza deialdian ezarritako baldintzak betetzen

horren kostu osoa

€

dituela eta

€

ko

dirulaguntza

koa da

ondoko xehetasunen arabera

Eskaeraren xede den obra gauzatzea edo
erosketa

Aurrekontua,
guztira (euro)

Eskatutako
kopurua (euro)

1. kontzeptua:
2. kontzeptua:
3. kontzeptua:
4. kontzeptua:
5. kontzeptua:
6. kontzeptua:
7. kontzeptua:
GUZTIRA: 0,00 €

0,00 €

Horretarako, eskatutako agiriak ERANTSI DITU eta ziurtatu du bertan esandakoa egia dela. Halaber, Gizarte Zerbitzuen
Sailarekin lankidetzan aritzeko konpromisoa hartu du, bai eta laguntzaren xede den zentroa edo zerbitzua, jarduera aldaketarik gabe, gutxienez 10 urtez lanean mantentzeko ere eta eskuratutako ondasunen erabilera gutxienez 4 urtean ez aldatzekoa. Gainera, baimena eman du dokumentazioko datuak eskaera eta dirulaguntza datuen fitxategian sartzeko (Sailaren barruan egongo da eta luzetarakoa izango da), datuok ezarrita duten xederako erabiltzeko eta beste herri erakunde batzuei
lagatzeko aurkeztutako eskaeren ebazpenak koordinatzeko.

Halaber, BAIMENA EMAN DIO GOFEri beharrezko ebazpen eta ohar guztiak jakinarazteko
faxean edo helbide elektroniko honetan:

(e)n
20

(e)ko

aren

(e)(a)n
(Pertsona eskatzailearen sinadura eta erakundearen zigilua)
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1. Eranskina
ERAKUNDEAREN BAIMENA, ORDEZKARITZA ETA IDENTIFIKAZIOA
jauna/andrea NAN
erakundeko idazkariak,

Ziurtatzen du
1º ERAKUNDEAREN ORDEZKARITZARI DAGOKIONEZ:
Erakunde horren Zuzendaritza Batzordeak/Patronatuak

(e)(a)n egindako bileran

laguntza deialdi honen berri eman zen, dirulaguntza eskatzea erabaki zen kontzeptu horietarako, eta eskaera honetan
eskatzaile ageri dena da pertsona baimendua horretarako.
2º BEZ-A ORDAINTZETIK SALBUETSITA EGOTEARI EDO EZ EGOTEARI DAGOKIONEZ (markatu dagokiona)
Ordezkatzen dudan erakundeak ez dauka irabazteko asmorik, eta inoiz mozkinik lortuz gero, mozkinok irabazteko
asmorik gabeko jarduerak egiteko erabiltzen ditu.
Lehendakari, patroi edo ordezkari kargua doakoa da; beraz, ez da ordaintzen.
Erakundeak BEZa ordaintzetik salbuetsita egotearen Zerga Agentziaren ziurtagiria dauka.
3º BERDINTASUNAREN ARLOKO ARAUDIA BETETZEARI DAGOKIONEZ:
- Erakunde eskatzaileak ez du zuzeneko eta/edo zeharkako sexuaren ziozko diskriminazio ekintzarik egiten onarpen
prozesuetan zein funtzionamenduan, Osasunaren Lege Orokorraren 13. artikuluan eta Euskadiko Berdintasunaren
Legearen 24(2) artikuluan xedatutakoaren arabera.
- Erakunde eskatzaileak ez du zigor eta/edo administrazio zehapenik izan sexuaren ziozko diskriminazioagatik eta/edo
abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretutik, Lan arloko arau hauste eta zehapenei buruzko Legearen testu
bateratua onartzen duenetik, eta martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren, emakumeen eta gizonen arteko egiazko
berdintasunerakoaren, hamalaugarren xedapen gehigarritik eratorritako emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko
arau hausteengatik.

(e)n
20

(e)ko

aren

(e)(a)n
(Idazkariaren sinadura eta erakundearen zigilua)

IDENTIFIKAZIOA
Identifikazio fiskaleko
zenbakia (IFZ):

:
Entitatea legez eratu den data

Eusko Jaurlaritzako
Erregistroko zk.

G. Zerbitzuen Saileko
Erregistroko zk.

HELBIDEA
Kalea / Pasealekua / Plaza:
Udalerria
Faxa

Herria
Posta k.

E-maila

Web Orria

Telefonoa

ORRIALDEA: 3 / 4

A

E.00

1. Eranskina (jarraipena)
OSAERA
Zuzendaritza Batzordearen/
Patronatuaren kide kopurua
Bazkide kopurua

gizonak

emakumeak

gizonak

emakumeak

Urtean boluntario pertsonak

gizonak

emakumeak

Urtean soldatako pertzonak

gizonak

emakumeak

Urtean artatutako pertsonak

gizonak

emakumeak

Urteko kuota

HARREMANETARAKO PERTSONAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK
Izen-deiturak
Erakundean duen kargua

Telefonoa

E-maila

DIRULAGUNTZA ESKAERAREN XEDE DEN LOKALAREN IDENTIFIKAZIOA
Lokalaren izena:
Helbidea:
Lokalaren titularraren izena:
Jabetza pribatua edo lagatakoa bada, adierazi epealdia eta erabilera baldintzak:

XEDE BERDINERAKO BIDERATUTAKO BESTE DIRU SARRERA EDO
DIRULAGUNTZA BATZUK
1. Eskaeraren xede den kontzeptua:
Diru sarrerak, aurreikusiak edo jasotakoak
(erakundeak eta zenbatekoak)

€

2. Eskaeraren xede den kontzeptua:
Diru sarrerak, aurreikusiak edo jasotakoak
(erakundeak eta zenbatekoak)

€

3. Eskaeraren xede den kontzeptua:
Diru sarrerak, aurreikusiak edo jasotakoak
(erakundeak eta zenbatekoak)

€

4. Eskaeraren xede den kontzeptua:
Diru sarrerak, aurreikusiak edo jasotakoak
(erakundeak eta zenbatekoak)

€
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2. Eranskina
JABETZAREN ERREGISTROKO EDO ONDASUN
HIGIEZINEN ERREGISTROKO FROGAGIRIAK
Hauetarako laguntzen eskaerak soilik:
BIRGAIKUNTZA EDOTA ATONTZEA

LAGUNTZETARAKO DEIALDIAREN OINARRIEN ARABERA, HONAKO HAUEK ENTREGATU BEHAR DIRA:



Entitate eskatzailearen jabetzako higiezinetan egin beharreko obretan: “Jabetza erregistroaren ziurtagiria edo ondasunen
inbentarioaren ziurtagiria, ondasun higiezinaren jabetza egiaztatzen duena, bai eta dituen kargak ere, halakorik badago.”
Lagatako edo errentan emandako higiezinetan egin beharreko obretarako: “Lagapen edo errentamendu hori egiaztatzen duten
agiriak”

BALDIN ETA AGIRI HORIEK AURREKO EKITALIDETAN ENTREGATU BADIRA ETA EZ BADIRA ALDATU HAIEN BALDINTZAK,
NAHIKOA IZANGO DA ZIURTAGIRI HAU AURKEZTEA:

jauna/andrea NAN
erakundeko idazkariak,

ZIURTATU DU:
1.- (Higiezinak jabetzan). Dirulaguntza zein lokaletarako eskatzen den, haren titularitatea ez da aldatu, eta

-ren izenean dago oraindik ere erregistratuta; GOFEri
(e)(a)n (data adierazi) entregatu zitzaion agiria.
(jabearen baimenaren kopia entregatuko da, zein baldintza ezartzen den berariaz jasota).
2.- (Lagatako edo errentan emandako higiezinak): GOFEri

(data adierazi)

emandako dokumentuan adierazitako errentamendu edo lagapen baldintza berberek dirautela

Eta hau guztia jasota gera dadin, ziurtagiri hau sinatu da.

(e)n
20

(e)ko

aren

(e)(a)n
(Idazkariaren sinadura eta erakundearen zigilua)

