
OHIKO EUSKARA JARDUERA EDOTA JARDUERA PUNTUALA 
EGITEKO DIRU LAGUNTZA ESKAERA             

ESKARIA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA 
1. abizena 2. abizena Izena NAN-AIZ-Pasaportea 

 Interesduna naiz 

  Honako hau ordezkatzen dut: 

Ordezkatuaren NAN-AIZ-Pasaportea-IFZ: 
JAKINARAZI HEMEN Kalea Zk. Solairua Aldea 

Posta kodea Herria Lurraldea 

Telefonoa e-posta Mugikorra 

 JARDUERARI BURUZKO DATUAK 

Ohikoa Puntuala 

Jardueraren izena: 

 Data Aurrekontua

 AITORPENA GAINERAKO ERAKUNDEEI JARDUERARAKO ESKATUTAKO DIRU LAGUNTZEI BURUZ

 Lekua

Ez dut Azkoitiko Udaletik kanpo diru laguntzarik 
eskatu.

Diru laguntza lehenengo aldiz eskatu da 

Diru laguntza aurreko urteetan eskatu da 

 HELBIDERAKETARAKO KONTUA (IBAN kodea: 22 digitu) 

Titularra 

E S Kontua 

Bai, gainerako erakundeei diru laguntza eskatu diet, 
jarraian eskaǘuǘako diru laguntzen zerrenda edo 
emandako diru laguntzena, zenbatekoa zehaztuta

Diru laguntza emailea: 

Zenbatekoa: €

€

E310
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Diru laguntza lehenengo aldiz eskatu dut:

Euskara jarduera puntualerako diru laguntza eskatu dut:

ERANSTEN DITUDAN AGIRIAK

• Eusko Jaurlaritzako eta udaleko elkarteen edo erakundeen erregistroan erroldatutako ziurtagiria. 

• Elkartearen edo erakundearen estatutuak.

• Elkartearen curriculum vitae: orain arte burututako jarduerak, helburuak, giza eta material baliabideak, etb.

• Egitasmoa: jarduerak egiteko datak, metodologia, helburuak, xede taldea etb.

• Aurrekontua gastuak eta sarrerak zehaztuta.

 Diru laguntza aurreko urteetan eskatu dut:  

• Elkarteari buruzko txosten laburra.*

• Egitasmoa: jarduerak egiteko datak, metodologia, helburuak, xede taldea, etb.

• Aurrekontua gastuak eta sarrerak zehaztuta.

• Eskaera nire izenean edota eraketa finkorik ez duen taldearen izenean egin 
dut. Honako agiriak erantsi ditut:

• Arduradun(ar)en edo taldearen curriculum vitae.

• Elkarteari buruzko txosten laburra.*

• Txosten teknikoa.**

• Aurrekontua gastuak eta sarrerak zehaztuta.

• Erantzunkizun zibilerako eta istripuetarako aseguru-kontratuaren kopia.

Data  Sinadura 
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Oharrak:
*Elkarteari buruzko txosten laburrak honako atalak jasoko ditu:
- Egoitza soziala.
- Euskarari jarduerak egiten dion ekarpena eta gizartean duen eragina.

**Txosten teknikoan honakoak zehaztuko dira:
- Jardueraren historia edota parte hartzaileen curruculum vitae.
- Jarduera esparrua.
- Parte hartzaileak, mailaka edo adinka zehaztuta.
- Jarduerari emango zaion zabalkundea (telebista, irratia, prentsa).
- Beste gizarte eragileen inplikazio maila.
- Euskara bultzatzeko Azkoitiko udalarekin egindako elkarlana.
- Ikusle kopurua.
- Antolaketarako materialak eta giza baliabideak.
- Jarduera antolatuko duen pertsona edo taldearen fitxa osoa.

DATUEN BABESA 

Sinatzailea jakinean geratzen da inprimaki honetako datu pertsonalak Azkoitiko Udalak behar bezala baimendutako fitxeroetan 
sartuko dituela. Datu horiek udal kudeaketarako bakarrik erabiliko dira, baina beste administrazio publikoei edo besteri 
laga edo jakinarazi ahalko zaizkie abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide 
digitalak bermatzeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan. Interesdunek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka 
egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Azkoitiko Udalera zuzenduta.
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