
AZPEITIKO HERRIKO EKONOMIKOA SUSTATZERA ZUZENDUTAKO DIRU-
LAGUNTZAK ESKATZEKO DEIALDIA

Kontu jabea

Mesedez, marka ezazu ondorengo zein diru-laguntzetara atxikitu nahi duzun

       I ERANSKINA

       II ERANSKINA

Dirulaguntza eskatzen den proiektuaren izena eta deskribapena

NAN-IFKSexuaIzen deiturak edo sozietatearen izena

Interesatua:

NAN-IFKIzen deiturak

Ordezkoa:

Jakinarazpenak bidaltzeko datuak:
Izen deiturak edo sozietatearen izena

Helbidea

ProbintziaPosta KodeaUdalerria

Telefono zk. E-posta

Banketxea

Kontu Zenbakia (20 digitu)

Eskabidearen datuak:

       III ERANSKINA

AldeaSolairuaZkKalea
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Proiektuaren zenbatekoa (BEZ
GABE/BEZ BARNE):

Eskatzen den diru-laguntzaren
zenbatekoa (BEZ GABE/BEZ BARNE):

Aurkeztutako dokumentazioa

Erakundea edo enpresaren IFK agiriaren kopia.

Sozietatearen eraketa eskrituraren, estatutuen eta Merkataaritza Erregistroan izena emandako agiriaren
kopiak, hala dagokionean.
Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitate erregistroan izena emanda dagoenaren Ziurtagiria, badagokio.

IEZn altan dagoenaren egiaztagiria.

Oinarri espezifikoetan eskatutako beste agiriak.

€ €

Eskatzaile edo/eta Ordezkariaren NAN agiriaren kopia.

Hala badagokio, zehaztu diru-laguntza lerro zehatza:

Hala badagokio, zehaztu enpresaren langile kopurua:

Diru-laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza.

Azpeitiko Udaleko udal zerga obligazioak betetzen dituela egiaztatzea.

Administrazioarekin eta Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzerakoan egunera
dagoela egiaztatzea. Eskaria 3.000€-tik beherakoa bada zinpeko aitorpena aurkeztu ahal izango du.
Zinpeko adierazpena, beste diru-sarrera batzuk badaudela eta/edo beste erakundeetan diru-laguntza eskatu
duela adierazten duena.

Onuradun izateko inolako baztertze-arrazoitan sartuta ez dagoela adierazten duen erantzunkizunpeko aitorpena.

Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, banketxe edo aurrezki erakunde
batek emana.

Zinpeko adierazpenak eskaera eredu honetan barneratzen dira.

AITORPENA

1. Ez bera, ezta berak ordezkatzen duen entitatea ere, ez daudela diru-laguntzak emateko Azpeitiko Udaleko
Diru-laguntzak emateko Ordenantza Araultzaileak (2012ko maiatzaren 29ko G.A.O.-an argitaratua) 5.2.
artikuluan aurreikusten dituen onuradun izaera lortzea eragozten duten egoeretan, eta zehazki, egunean
dagoela Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan.
2. Enpresa onuradun izateko oinarrietan eskatzen diren betebeharrak betetzen dituela.
3. Uneko ekitaldian beste herri administrazioengatik edo entitateengandik honako diru-laguntzak, bestelako
laguntzak edo diru-sarrerak eskatu eta lortu direla helburu berdinarekin:

EZ DELA ESKAERARIK EGIN.

BAI ESKAERA EGIN DA ETA HONAKO ZENBATEKOA JASO DA (bete taula)

BAI ESKAERA EGIN DELA HONAKO ERAKUNDE ETA HONAKO ZENBATEKOAN.
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Programa gauzatzeko beste diru-sarrerak

GUZTIRA

Beste Erakundeak

Azpeitiko Udala

Norberaren aportazioa

Diru-sarreraren zenbatekoaKontzeptua

Honen bitartez, sinatzaileak parte hartzen duen moduan eta eskaria aurkezten duen deialdiko diru-laguntza
jasoz gero, deialdian finkatutako baldintzak eta eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen du sinatzaileak,
baita, oinarri horiek betetzen ez baditu, jasotako zenbatekoa itzultzekoa ere.

KONPROMISOA

BAIMENA

Honen bitartez, sinatzaileak baimena ematen du:

- Azpeitiko Udalak deialdi honetan ezarritako baldintzen datuak egiaztatzeko, datu horiek Udalaren esku
daudenean.

- Dirulaguntza ematen duen organoak egin beharreko egiaztatze jardunak onartzea, bai eta eskuduntza
izendaturik duten kontrol organoek, estatukoak nahiz erkidegokoek, egin ditzaketen egiaztatze eta finantza
kontroleko beste edozein ere, eta errekeritzen zaien informazioa eman behar dute, aurreko jardunak burutzeko.

SinaduraTokia eta eguna

Zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan
sartuko ditugu. Eskuratzeko, aldatzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak erabil ditzakezu,  Azpeitiko
Udalari idatzi bat bidaliz.

Datuen Babesa:
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Proiektuaren zenbatekoa (BEZGABE/BEZ BARNE):  
Eskatzen den diru-laguntzarenzenbatekoa (BEZ GABE/BEZ BARNE):  
Aurkeztutako dokumentazioa
 
Erakundea edo enpresaren IFK agiriaren kopia.
Sozietatearen eraketa eskrituraren, estatutuen eta Merkataaritza Erregistroan izena emandako agiriaren kopiak, hala dagokionean.  
Eusko Jaurlaritzako Elkarte eta Entitate erregistroan izena emanda dagoenaren Ziurtagiria, badagokio.
IEZn altan dagoenaren egiaztagiria.
Oinarri espezifikoetan eskatutako beste agiriak.
€
€
Eskatzaile edo/eta Ordezkariaren NAN agiriaren kopia. 
Hala badagokio, zehaztu diru-laguntza lerro zehatza:
Hala badagokio, zehaztu enpresaren langile kopurua:
Diru-laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza.
Azpeitiko Udaleko udal zerga obligazioak betetzen dituela egiaztatzea.
Administrazioarekin eta Gizarte Segurantzako betebeharrak eta Zerga obligazioak betetzerakoan egunera dagoela egiaztatzea. Eskaria 3.000€-tik beherakoa bada zinpeko aitorpena aurkeztu ahal izango du.
Zinpeko adierazpena, beste diru-sarrera batzuk badaudela eta/edo beste erakundeetan diru-laguntza eskatu duela adierazten duena.
Onuradun izateko inolako baztertze-arrazoitan sartuta ez dagoela adierazten duen erantzunkizunpeko aitorpena.
Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, banketxe edo aurrezki erakunde batek emana.
Zinpeko adierazpenak eskaera eredu honetan barneratzen dira.
AITORPENA
1. Ez bera, ezta berak ordezkatzen duen entitatea ere, ez daudela diru-laguntzak emateko Azpeitiko Udaleko Diru-laguntzak emateko Ordenantza Araultzaileak (2012ko maiatzaren 29ko G.A.O.-an argitaratua) 5.2. artikuluan aurreikusten dituen onuradun izaera lortzea eragozten duten egoeretan, eta zehazki, egunean dagoela Zerga eta Gizarte Segurantzako betebeharretan.
2. Enpresa onuradun izateko oinarrietan eskatzen diren betebeharrak betetzen dituela.
3. Uneko ekitaldian beste herri administrazioengatik edo entitateengandik honako diru-laguntzak, bestelako laguntzak edo diru-sarrerak eskatu eta lortu direla helburu berdinarekin:
EZ DELA ESKAERARIK EGIN.
BAI ESKAERA EGIN DA ETA HONAKO ZENBATEKOA JASO DA (bete taula)
BAI ESKAERA EGIN DELA HONAKO ERAKUNDE ETA HONAKO ZENBATEKOAN.
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Programa gauzatzeko beste diru-sarrerak
GUZTIRA 
Beste Erakundeak
Azpeitiko Udala
Norberaren aportazioa
Diru-sarreraren zenbatekoa 
Kontzeptua 
Honen bitartez, sinatzaileak parte hartzen duen moduan eta eskaria aurkezten duen deialdiko diru-laguntza jasoz gero, deialdian finkatutako baldintzak eta eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen du sinatzaileak, baita, oinarri horiek betetzen ez baditu, jasotako zenbatekoa itzultzekoa ere.
KONPROMISOA
BAIMENA
Honen bitartez, sinatzaileak baimena ematen du:
- Azpeitiko Udalak deialdi honetan ezarritako baldintzen datuak egiaztatzeko, datu horiek Udalaren esku daudenean.
- Dirulaguntza ematen duen organoak egin beharreko egiaztatze jardunak onartzea, bai eta eskuduntza izendaturik duten kontrol organoek, estatukoak nahiz erkidegokoek, egin ditzaketen egiaztatze eta finantza kontroleko beste edozein ere, eta errekeritzen zaien informazioa eman behar dute, aurreko jardunak burutzeko.
Sinadura
Tokia eta eguna    
Zure eskabideari erantzun ahal izateko beharrezkoa den udal kudeaketa ahalbidetzeko, zure datuak fitxategietan sartuko ditugu. Eskuratzeko, aldatzeko, deuseztatzeko eta kontra egiteko eskubideak erabil ditzakezu,  Azpeitiko Udalari idatzi bat bidaliz.
Datuen Babesa:
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