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Eskaera Orria
ELKARTEentzako laguntzak ondoko arloen PROGRAMA ETA JARDUERAK garatzen
laguntzeko:
GIZARTEGINTZA

ANIZTASUN FUNTZIONALA DAUKATEN PERTSONAK

ADINGABEAK ETA FAMILIA

LANDA EREMUKO ADINEKOEN GIZARTE SUSTAPENA

Eskatzailea
jauna/andrea NAN
erakundeko

Adierazi du

Eskatu du

bere ustez eskaerak

ordezkari den erakundearen jardueretarako laguntza gisa;

(e)ko laguntza deialdian ezarritako baldintzak betetzen

horren kostu osoa

€

dituela eta

€ koa da
				

ko dirulaguntza

ondoko xehetasunen arabera

ESKATUTAKO PROGRAMA EDO JARDUERA

GUZTIRA:

Aurrekontua,
guztira (euro)

Eskatutako
zenbatekoa (euro)

0,00 €

0,00 €

Horretarako, eskatutako dokumentazioa aurkeztu du (egiazkoa dela ziurtatu du) eta konpromisoa hartu du Gizarte Zerbitzuen Sailarekin lankidetzan aritzeko eta berariaz agertarazteko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen babesa dirulaguntza aplikatzen den jarduerak hedarazteko, ezagutarazteko edo argitaratzeko burutzen diren ekintza guztietan. 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:
(e)(a)n egindako bileran

Erakunde horren Zuzendaritza Batzordeak/Patronatuak

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 z.k.

G. Zerbitzuen Saileko
Erregistroko z.k.

HELBIDEA
Kalea / Pasealekua / Plaza
Udalerria
Faxa

Herria
Posta k.

E-maila

Telefonoa
Web Orria
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1. Eranskina (jarraipena)
ERAKUNDEAREN BAIMENA, ORDEZKARITZA ETA IDENTIFIKAZIOA

OSAERA
Zuzendaritza Batzordearen/
Patronatuaren kide kopurua

gizonak

emakumeak

Bazkide kopurua

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

Teléfonoa

E-maila

XEDE BERDINERAKO BIDERATUTAKO BESTE DIRU SARRERA
EDO DIRULAGUNTZA BATZUK
Erakundea:
Kontzeptua:

Eskatua:

€

Emandakoa:

€

Eskatua:

€

Emandakoa:

€

Eskatua:

€

Emandakoa:

€

Erakundea:
Kontzeptua:

Erakundea:
Kontzeptua:

