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KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA

         

Zein sail-azpisailetara Espte. zk.

Eskatzailea NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta l

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Ele bitan                            

Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

Diruz laguntzea nahi den jarduera 

KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA - 2022

Eskaera mota

        Norbanakoa       Taldekoa (arduradun bat izendatu)

Taldeko partaideen izen-abizenak NAN

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira  
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen  
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun  
politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten dizugu datuak atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen aurka agertu,  tratamentua mugatu eta datuen 
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria. 
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

       Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenteria,

   Eskatzailea

 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA 
         Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● Fax: 943 44 96 50 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
mailto:zu@errenteria.eus


Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko agiriak

1 Eskatzailearen / lantaldeko kide guztien euskarazko gaitasuna frogatzen duen dokumentua: EGA edo baliokide den titulu 

edo ziurtagiriaren fotokopia. Lantaldeen kasuan partaide guztienak.

Kontuan izan, 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila 

hizkuntza-tituluen  eta  ziurtagirien  bidez  egiaztatzetik  salbuesteko  dena;  eta  297/2010  Dekretua,  azaroaren  9koa, 

euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko 

Bateratuko mailekin parekatzen dituena.

2. Eskatzailearen / lantaldeko kide guztien curriculum vitaea.

3. Gaiaren azalpena eta lana zelan burutuko litzatekeen azaltzen duen proiektua, ahalik eta zehatzena (15 orrialdekoa 

gehienez), ondokoak azalduz: lanaren ikerketa esparrua; aurrekariak eta gaiaren gaur egungo egoera; ikertzailearen edo 

taldearen  aurreko  esperientzia;  helburuak;  materialak,  baliabideak  eta  lan  metodologia;  lana  garatzeko  kronograma; 

aurreikusitako emaitzak eta horien interesa; bestelako finantzabideak, baldin eta baleude.

Dirulaguntzetarako Ogasuna eta Gizarte Segurantzarekiko ziurtagiriak lortzeko Errenteriako Udalari baimena ematea

Errenteriako  Udalak nire zerga-betebeharrak (Foru Ogasunean aurrean) eta Gizarte Segurantzarekikoak  egunean  ditudan 

kontsultatuko du eta, Ez da beharrezkoa izango agiri bidez egiaztatzea.

Udalak egiaztapen hori egitearen aurka egiten badut, informazio hori agiri bidez egiaztatu beharko dut.

Errenteriako  Udalak  nire  zerga-betebeharrak  (Foru  Ogasunaren  aurrean)  eta  Gizarte  Segurantzarekikoak 

egunean ditudan galdetzearen AURKA NAGO, Beraz, datu horiek agiri bidez egiaztatu  beharko ditut.  
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