GIZARTE ETA GIZARTE OSASUNGINTZA ARLOKO ELKARTEEN UDAL
DIRU-LAGUNTZA ESKAERA

ESKATZAILEA (PERTSONA EDO ENTITATEA)
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena

NA-IFK

Sexua

NA-IFK

Sexua

ORDEZKARIA (norbere izenean arituz gero EZ BETE)
Izen-abizenak edo pertsona juridikoaren izena

JAKINARAZPENAK JASOTZEKO DATUAK
Elektronikoki (ziurtagiri digitala behar da)
E-posta (oharrak bidaltzeko)
Posta arruntez
Helbidea

Tel.

Udalerria

Posta Kodea

Probintzia

ESKABIDEAREN DATUAK
Proiektuaren izenburua

Eskatzen den zenbatekoa

Diruz lagundu nahi den proiektuaren azalpen laburra

KONTU KORRONTEA (IBAN kodea: 24 digitu)
Titularra
Kontua

Azpeitiko Udala
Plaza Nagusia,5
20730 Azpeitia

E S

8:00-14:00

IFZ
P2001900F

www.azpeitia.eus/tramiteak

gizarte@azpeitia.eus
943157192

ORDAINKETA AURRERATUA
Diru-laguntza osoa aurretiaz jaso nahi dut, fondo-entrega moduan, diru-laguntzei atxikitako jarduerak burutzeko nahitaezko
finantzaketa gisa.
Ez

Bai

Elkartean bazkide diren pertsona kopurua
Guztira _________________Azpeitiarrak ____________________Besteak_____________________
Elkarteak ematen dituen zerbitzuetakoren bat jasotzen duen pertsona kopurua
Guztira _________________Azpeitiarrak ____________________Besteak____________________
Zuzendaritza Batzordearen partaideen kopurua
Guztira ________________Emakumezkoak __________________Gizonezkoak________________

Azpeitiko Udalak zuzenean eskatuko ditu edozein Erakundeei edo Administrazio Publikoei laguntza hauen oinarritan azaltzen
diren 5.artikulutako dokumentuak, eskaeraren kudeaketarako baldintza guztiak betetzen direla kreditatu, egiaztatu eta datuok
eguneratu ditzan.
Erakundea

Datu mota

Foru Ogasuna
Zerga Agentzia
Gizarte Seg.
Eusko
Jaurlaritza
Besterik

Elkarteen erreg.
Besterik

Konsultaren xedea
GIZARTE ETA GIZARTE
OSASUNGINTZA ARLOKO
ELKARTEEN UDAL DIRU-LAGUNTZA
ESKAERA

AITORPEN ADIERAZPENA
1.- Ordezkatzen duen entitatea ez dagoela onuradun izatea eragozten duten egoeretan, hau da, Diru-laguntzen 38/2003 Lege
Orokorraren 13. artikuluan eta Azpeitiko Udaleko Diru-Laguntzak emateko Ordenantza Arautzaileak (2012ko maiatzaren 29ko
GAOn argitaratua)aurreikusten dituenetan.
2.- Ordezkatzen duen entitateak jarraian aipatzen diren diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo bitartekoak jaso dituela xede
berarentzat:
Erakundea:
Deialdia edo ebazpena:
Jasotako zenbatekoa:

Onuradunak konpromisoa hartzen du ekitaldi honetan egin ditzakeen laguntza eskaerak eta ematen zaizkion laguntzak
jakinarazteko.

Azpeitiko Udala
Plaza Nagusia,5
20730 Azpeitia

8:00-14:00

IFZ
P2001900F

www.azpeitia.eus/tramiteak

gizarte@azpeitia.eus
943157192

ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK
- Eskatzailearen eta/edo ordezkariaren Nortasun Agiriaren kopia.
- Erakundearen IFKren kopia, badagokio.
- Elkartearen jarduera orokorraren memoria. Agiri horiek Udalean aurkeztuak badaude, ez da berriro aurkeztu beharrik izango.
- Eskabidea egin den urtearen aurrekoari dagozkion gastu eta diru-sarreren likidazio erreala edo balioetsia, bai entitatearen
jarduera orokorrari bai diru-laguntza xede duen proiektu edo jarduera espezifikoari dagokiona, jarduera hori iaz egin bada. Agiri
horiek udalean aurkeztuak badaude, ez da berriro aurkeztu beharrik izango.
- Egingo den proiektua, finantzaketa diru iturriak eta aurrekontua. Hau dena behar bezala zehaztuta.
- Kontu korrontearen titularitatea egiaztatzen duen agiria.
- Eskatutako diru-laguntza lortzen bada, hori justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko da: egindako jardueren memoria,
fakturak eta diru-sarrera eta gastuen benetako likidazioa. Elkartearen ohiko jarduerarekin jarraitzen bada, erakundearen urteko
balantzea.

Data

Eskatzailearen sinadura

Ordezkariaren sinadura

Eskatzailearen NA kopia ekarri behar da.

Ordezkariak bere NA aurkeztu beharko du.

DATU PERTSONALEN BABESA
Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Azpeitiko Udalaren (Plaza Nagusia 5, Azpeitia) ardurapeko datu tratamendu batean sartuko direla. Datuak eskuratzeko,
zuzentzeko, kentzeko, aurkaratzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideak gauzatu ahal izango dituzu, helbide horretara idatzi bat bidaliz.
Zure datu pertsonalak tratatzeko helburua da diru-laguntzen deialdia kudeatzea eta ebaztea, deialdiak duen interes publikoan eta parte hartzeko egin duzun eskaeran
oinarrituta.
Eskatzaileen datuak jakinarazi ahal izango zaizkie zerga administrazioari eta fiskalizazio organoei kontabilitate kontrola egiteko, eta banketxeei, ordainketak
kudeatzeko. Era berean, beste hirugarren batzuei jakinaraziko zaizkie, lege mailako araudian jasotzen diren kasuetan.
Datuak gordeko dira diru-laguntza emateko prozeduraren tramitazioak eta sor daitezkeen erreklamazioen tramitazioak irauten duen bitartean.
Zure datu pertsonalen tratamenduari eta zure eskubideen erabilerari dagokienez, harremanetan jar zaitezke helbide honetan: www.azpeitia.eu

Azpeitiko Udala
Plaza Nagusia,5
20730 Azpeitia

8:00-14:00

IFZ
P2001900F

www.azpeitia.eus/tramiteak

gizarte@azpeitia.eus
943157192

