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Kanpoko errotulua euskaraz jartzeko

• Euskaraz jartzeagatik kostuaren %50a. Gehienez 360 euro. 
• Euskaraz eta gazteleraz jartzeagatik kostuaren %20a. Gehienez 100 euro. 

Oharra: 
- Eskaera egiteko azken eguna 2015/10/30.

Euskarazko web guneak sortzeko

• Web osoa euskaraz egiteagatik kostuaren %60a. Gehienez 600 euro. 
• Hasierako orria euskaraz eta gainontzekoa euskaraz  
eta beste hizkuntza batean sortzearren  
kostuaren %50a. Gehienez 500 euro.

• Web osoa euskaraz eta gazteleraz egiteagatik  
kostuaren %25a. Gehienez 250 euro. 

Oharra: 
- Eskaera egiteko azken eguna 2015/10/30.

 Euskaraz jartzeagatik kostuaren %60a. Gehienez 
360 euro.

• Euskaraz eta gazteleraz jartzearren kostuaren 
%20a. Gehienez 120 euro. 

Oharra: 
- Elementu bakoitzarengatik behin bakarrik eskatu ahal 

izango da laguntza. 

- Urteko eta eskatzaileko gehienezko laguntza 360 
eurokoa izango da. 

- Eskaera egiteko azken eguna 2015/10/30.

Poltsak, kartazalak, bisita txartelak, 
zigiluak, albaranak, fakturak, menuak, 
produktuak biltzeko papera, autoen 
errotulazioa eta kartelak euskaratzeko 

Programa informatikoak euskaraz jartzeko 

• Kostuaren %100a. Gehienez 600 euro. 

Oharra: 
- Udalak ez ditu ordainduko sagua, disko gogorra, teklatua... 

- Eskaera egiteko azken eguna 2015/10/30.

Oharra: 
- Eskatzaileko gehienezko laguntza urteko 1.400 euro. 

- 2015-2016 ikasturteko diru-laguntzaren %40a gabon aurretik jasotzeko eskaera 
irailaren 28tik azaroaren 27ra egin behar da. Bestelako kasuetan kurso bukaeran. 
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• Euskaltegian ikastaroak egin eta gainditzen 
dituztenei, matrikularen %75a, gehienez 350 
euro. 

• Ikastaro trinko, autoikaskuntza eta internet 
bidez ikastaroak egin eta gainditzen dituzte-
nei, matrikularen %70a, gehienez 350 euro.

• Barnetegian ikastaroak egin eta gainditzen 
dituztenei, matrikula, jatordu eta egoitza gas-
tuen %70a, gehienez 1.050 euro.
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• Lanean behin eta berriro erabiltzen diren testu motzak euskararatu ala 
euskaraz idatzita badaude, zuzendu egiten dira. 

ITZULPENAK ETA ZUZENKETAK

GIDALIBURUAK

Informazioa eta eskaerak:
     943 857175 (Jasone)
     euskara@azkoitia.eus
Udaletxeko euskara zerbitzua

Diru-laguntza oinarriak ikusgai:            
• GAO, 129 zk., 2013-07-08
• www.azkoitia.eus/euskara/diru-laguntzak
• Udaleko harrera bulegoa

• Lanean erabiltzen diren faktura, albaran, bisita 
txartel, aurrekontu, gutun eta abarren ereduak 
euskaraz jasotzen dituen liburuxkak kaleratu dira 
azken urteetan.

• Momentuz banatu direnak honakoak dira: 

- Arrandegietakoa.
- Harategietakoa.
- Okindegietakoa.
- Frutategietakoa.
- Edergintzakoa.
- Taberna eta jatetxeetakoa.
- Etxetresna elektrikoak eta sukalderako   
  altzariak saltzen dituzten dendetakoa.
- Hortz kliniketakoa.
- Optiketakoa.
- Masajistentzakoa.
- Arropa eta oinetako dendetakoa.
- Umeen arropa eta produktuen dendetakoa.
- Kirol dendetakoa.
- Bitxi-dendetako.
- Etxeko dekorazioa dendetakoa.
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