
INGURUMENAREKIN LOTURIKO ZENBAIT PROGRAMA 
ETA JARDUERA BURUTZEKO DIRU LAGUNTZAK 

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  

    ERAKUNDEAREN DATUAK 

Erakundearen izena  

Helbidea 

Kontakturako persona 

Telefonoa 
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• Eusko Jaurlaritzako elkarteen eta erakundeen erregistroko inskripzio-ziurtagiria.

• Identifikazio fiskaleko kodearen fotokopia.

• Erakundearen edo taldearen estatutuak.

• Eskatzailea norbanakoa bada, NANaren eta curriculum vitae-aren fotokopia (ez ditu aurkeztu behar 2., 3.,eta 4. puntuetan adierazitakoek).

• Diru laguntzaren xede izango den programa edo jardueraren memoria zehatza (epeak, metodologia, helburuak...).

• Diru laguntzaren xede izango den programa edo jardueraren aurrekontua.

• Erakundearen urteko aurrekontua.

• Kontu korrontearen jabetzaren banku-ziurtagiria.

• Beste entitateren bati diru-laguntza eskatu bazaio, horren ziurtagiria.

• Diru laguntzak arauturiko 2. artikuluari dagokion egiaztagiria.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

HELBIDERAKETARAKO KONTUA

Titularra 

 Kontua    E S 

(IBAN kodea: 22 digitu)  
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ZIN EGITEN DU: 

Elkartea ez dagoela diru laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galtzearekin zigortuta edo horretarako 
gaitasuna kentzen duen legezko debekuan sartuta, Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 13. artikuluak 2. eta 3. 
ataletan adierazitakoaren arabera. 

Elkarteak ez duela sexuagatiko diskriminazioaren ondoriozko debekua, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen seigarren Azken Xedapenean jasotakoari jarraiki.

Eskaeran eta atxikitako agirietan jasotako datu guztiak egiazkoak  direla.

Eta Zinpeko Adierazpen hau Azkoitiko Udalaren aurrean aurkezten da, dagozkion ondorioak sor ditzan.

            Data  Sinadura   

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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