
I. Eranskina

Azkoitiko udalerrian euskara sustatzeko jarduerak egiteko 
diru laguntza eskari normalizatua

DATUAK

Izen-abizenak:

Helbidea:

Herria: PK: 

Telefonoa: E-maila: NAN:

Neure izenean edo.................................................................................................................renean.

o Ohiko euskara jarduerak bideratuko ditut 2019an.
o Euskara ikasi edota ikasiko dut. Ikasturtea eta ikastaro mota zehaztu: 
       Ikasturtea: o 2018-2019 Ikastaro mota zehaztu: o Urritik ekainera     o Autoikaskuntza

   o 2019-2020                                      o Otsailetik ekainera o Internet bidezkoa
     o Barnetegia           o Ikastaro trinkoa

       o Udakoa          o Besterik (orduak zehaztu)

o UEU, EHU-UPV eta HIK HASIren udako ikastaroa egin dut.
o Errotulua euskaraz jarri dut.
o Irudi korporatiboko (elementua zehaztu) ............................................................. euskaratu dut.
o Web gunea euskaraz sortu ala euskaratu dut.
o Programa informatikoa euskaraz jarri dut.
o Publizitatea euskaraz egin dut.
o .......................(izena zehaztu) euskara jarduera puntuala egingo dudala 2019ko .......ren ..an.

Hori  dela  eta,  Azkoitiko  Udalbatzak  2013ko ekainaren  27ko Bilkuran  onetsitako  Azkoitiko
udalerrian  euskara  sustatzeko  jarduerei  diru  laguntzak  emateko  oinarrietan  jasotakoari  eta
organo berak 2016ko maiatzaren 30ean onartutako oinarri horien aldaketari jarraituz:

ESKATZEN DUT

Dagokidan diru laguntza ematea. 

ERANSTEN DITUDAN AGIRIAK

o NAN ala IFK fotokopia.
o Udalaz  kanpoko  diru  laguntzarik  jaso  den  ala  ez  adieraziko  duen  agiria.  (III.  ala  IV.
Eranskina)
o Diru laguntza ordaintzeko kontua (20 digitu):.......................................................................

Gehi diru laguntza mota bakoitzari dagozkion ondorengo agiriak: 

- Ohiko euskara jarduerak: 
o Erakunde, talde eta elkarteak Eusko Jaurlaritzako elkarte edo erakundeen erregistroan zein
elkarteen  Udal  erregistroan  erroldatuta  daudeneko  ziurtagiria  (diru  laguntza  lehen  aldiz
eskatzerakoan).
o Elkartearen edo erakundearen estatutuak (diru laguntza lehen aldiz eskatzerakoan).
o Elkartearen curriculum vitae: orain arte burututako jarduerak, helburuak, giza eta material
baliabideak, etab. (diru laguntza lehen aldiz eskatzerakoan).
o Diru sarrera eta gastuen urteko aurrekontua.



o Elkarteari  buruzko txosten  laburra  oinarrietako 8.  ataleko puntuan zehaztutakoa  jasoko
duena.
o Urteko jarduera-egitasmoa: jarduerak egiteko epeak eta datak, metodologia, helburuak, zein
biztanle-talderentzako pentsatu den, etab.
o Gizarte  Segurantzarekiko  betebeharretan  egunean  egotearen  eta  Ogasuneko  betebeharrak
betetzearen agiria (II. Eranskina) ala aipatutako erakundeek luzatutako ziurtagiriak.

- 2019ko urrian hasi eta 2020ko ekainean bukatuko diren euskara ikastaroak:
o Matrikularen ordainketa agiria. 

- 2018-2019 ikasturteko euskara ikastaroak:
o Matrikularen ordainketa agiria. 
o  Euskaltegiak  ikastaro  amaieran  egindako  asistentzia  eta  ikastaroa  gainditu  izanaren
ziurtagiria.
o Asistentzia baldintza halabeharrez ala ezustekoen ondorioz, betetzerik ez duen eskatzaileak
egoera hori kanpoko agiri ofizialen bidez frogatu eta zuritu ahal izango du.

Oharra: Diru laguntzaren lehen zatia jasota dutenek, VI. Eranskina eta bertan zehaztutako agiriak.  

- UEU, EHU-UPV eta HIK HASIren uda ikastaroak: 
o Matrikularen ordainketa agiria.
o Ikastaroa egin izanaren agiria. Bertan asistentzia adieraziko da.
o Ikasle, langabetu, erretiratu edo pentsioduna izatea ziurtatzen duen agiria.
o Oinarrietan ezarritako diru-sarrerak baino txikiagoak dituzten pertsonek edo bizikidetzako
unitateek,  errenta-aitorpenaren  fotokopia;  edota  aitorpena  nahitaez  egin  beharra  ez  dutela
adierazten duen egiaztagiria,  eta,  gainera,  lana ematen dien enpresak egindako diru-sarreren
ziurtagiria  edo  dagokion  10T-a  eta  aurkeztutako  diru-sarrerez  gain  bestelako  inolako  diru-
sarrerarik ez dutela egiaztatzen duen zinpeko aitorpena.

- Errotulua, irudi korporatiboa, web orria, programa informatikoa eta publizitatea:
o Fakturaren fotokopia ala aurrekontua.
o Gizarte  Segurantzarekiko  betebeharretan  egunean  egotearen  eta  Ogasuneko  betebeharrak
betetzearen agiria (II. Eranskina) ala aipatutako erakundeek luzatutako ziurtagiriak.
o Errotuluaren kasuan, errotuluaren argazkia.
o Euskaraz jarritako irudi korporatiboko elementuaren ale bat.
o Publizitatea euskaraz egiteagatik itzulpenaren ala zuzenketaren ordainketa agiria.
o Paperean  egindako publizitatea  bada,  ale  bat.  Ikus-entzunezkoa  bada,  euskarri  digitalean
kopia bat. 

- Izaera puntualeko euskara jarduerak  :  
o Jardueraren historia eta/edo parte-hartzaileen curriculum vitae.

- Egitasmoaren antolaketa zehazten duen txosten teknikoa.
- Jarduera esparrua.
- Parte-hartzaileak, mailaka edo adinka zehaztuta. 
- Jardueren toki eta datak.
- Jarduerari emango zaion zabalkundea (telebista, irratia, prentsa).

o Ikusle kopurua.
o Antolaketarako materialak eta giza baliabideak.
o Jarduera antolatuko duen pertsona edo taldearen fitxa osoa.
o Ekonomia txostena, jardueraren gastuak eta sarrerak zehaztuta.
o Beste erakunde pribatu edo publikoren batetik jasotako edo hitzartutako diru-laguntzak, behar
bezala egiaztatuta. Bestela, dirurik jasotzen ez delako zinpeko aitorpena. 
o Erantzukizun zibilerako eta istripuetarako aseguru-kontratuaren kopia.

Azkoitia, 2019ko ............................ren .....a.



Sinadura
* Datu hauek ezin izango dira erabili berariaz finkatu diren xedeak ez direnetarako, Datu Pertsonalak
Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren arabera.



II. Eranskina

EGIAZTAGIRIA

Honen  bidez  adierazten  dut  ........................................................................................  Gizarte
Segurantzarekiko betebeharretan eta Gizarte Ogasuneko betebeharretan egunera dagoela.

Eta hala jasota gera dadin, agiri hau sinatzen dut.

Azkoitia, 2019ko ............................ren .....a.

Sinadura 



III. Eranskina

AZKOITIKO UDALAZ KANPOKO DIRU LAGUNTZARIK JASO   EZ     
IZANAREN ZINPEKO AITORPENA

DATUAK

Izen-abizenak:

Helbidea:

Herria: PK: 

Telefonoa: E-maila: NAN:

ZINPEAN AITORTZEN DUT

Ez dudala Azkoitiko Udalaz kanpoko diru laguntzarik jaso (diru laguntza mota zehaztu) ............
..............................................................................................................................................-agatik.

Eta hala jasota gera dadin, agiri hau sinatzen dut.

Azkoitia, 2019ko ............................ren .....a.

Sinadura 



IV. Eranskina

AZKOITIKO UDALAZ KANPOKO DIRU LAGUNTZA JASO IZANAREN 
ZINPEKO AITORPENA

DATUAK

Izen-abizenak:

Helbidea: 

Herria: PK: 

Telefonoa: E-maila: NAN:

ZINPEAN AITORTZEN DUT

Jaso dudala Azkoitiko Udalaz kanpoko diru laguntza (emailea eta kopurua zehaztu) ..............
..........................................................................(Azkoitiko udalari eskatutako diru laguntza mota 
adierazi)...............................................................................................................................-agatik.

Eta hala jasota gera dadin, agiri hau sinatzen dut.

Azkoitia, 2019ko ............................ren .....a.

Sinadura 



V. Eranskina

Azkoitiko udalerrian ohiko euskara jarduerak egiteko diru laguntza justifikatzeko aurkeztu beharreko 
jarduera bakoitzeko fitxa

EKINTZAREN IZENA: Taldea:

EKINTZARI BURUZKO DATU OROKORRAK

Helburua: 
Azalpen laburra: 
Noiz egin da:
Non egin da:
Nori zuzendu da:
Ekintza irekia izan da?:
Hartzaile kopurua:
Antolaketan parte hartu duen lagun kopurua:
Bakarrik ala beste talde batekin elkarlanean egin da ekintza? Norekin?
Ekintzaren inguruan kartelik, esku-orririk, prentsa-oharrik,... argitaratu da? 

GASTU ERREALA (Kontzeptuka zehaztu): DIRU SARRERA ERREALAK:
- Erakunde publiko edo pribatuetatik:
(Adierazi diru laguntza bakoitza zein ekintzetarako eman den.)
- Matrikula eta sarreretatik:
- Bestelakoak:

GASTUAK GUZTIRA: DIRU SARRERAK GUZTIRA:
Oharrak:

Azkoitia, 2019ko ............................ren .....a.
Sinadura
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