
TALKA ETA SUSPERTZE PLANA: 
5. TOKIKO JARDUERA EKONOMIKOA LAGUNTZEKO DIRULAGUNTZA

TITULARRA - INTERESDUNA
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia  Finkoa

 Faxa  e-posta @ Sare sozialak  Mugikorra

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia  Finkoa

 Faxa  e-posta @ Sare sozialak  Mugikorra

Harremanetarako hizkuntza

           Euskara             Ele bitan                                       

Sexua 

       Emakumea                         Gizona                           Besterik

Kontu korrontea
Diru-aguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu) /

Titularraren izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

AITORTZEN DU
2020ko martxoaren 14ean honako jarduera ekonomiko honetan/hauetan alta emana zegoela:

Jarduera(k)

Jarduera ondasun-erkidegoaren bitartez egiten bada, haren IFK

JEZ epigrafea(k) 

Jardueraren helbidea                                                                                                                                                       

2019ko soldatapeko batezbesteko langile kopurua (lanaldia edozein dela) 2019ko guztizko fakturazioa (i)

Jarduera ekonomiko horri/horiei lotuta:

Kontratua noiztik   Alokairuaren zenbatekoa hilabetero (BEZ gabe)

Ekipamenduak

Maileguen zenbatekoa guztira (zor bizia) Amortizazio eta interesen hilabeteko ordaindutako azken kuota(k), guztira
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Lokala/establezimendua alokairu erregimenean erabiltzen duela

Tresneria/ibilgailua/makinerian egindako inbertsioak mailegu bitartez finantzatzen dituela:

2020ko udaberri-uda denboraldirako arropa, oinetakoak eta osagarriak erosteko edo hornitzeko gastua egin duela

mailto:zu@errenteria.eus


Zenbatekoa Noiz ordaindua(k)

Jarduera autonomoen erregimenaren baitan egiten badu,

- 2020ko martxoaren 14ra arte bederen, jarduera hori bere jarduera ekonomiko nagusia zen heinean diru-sarrera iturri nagusiena ere bazen.

- parte hartzen duen edo haren bazkide den mikroenpresak(ek) ez du(t)ela dagoeneko eskaera aurkeztu deialdi honetara.

- ez duela jasotzen (ii) COVID-19aren hedapenak sortutako alarma-egoeraren ondorioz Lanbidek autonomoei eta banakako enpresaburuei ematen dien 
laguntza, edo baliokideren bat.

Deialdian zehaztutakoaren arabera mikroenpresa baldin bada,

- mikroenpresa parte hartzen duten edo haren bazkide direnek ez dutela dagoeneko eskaera aurkeztu deialdi honetara.

2020ko martxoaren 14az geroztik: 

- Aipatutako jarduera(k) etenda dagoela/daudela

- Aipatutako jarduera (guztiak) etenda ez badago/badaude ere,                                                epeko fakturazio osoari %40ean baino gehiago jeitsi dela: (iii)

- Iazko epe berdinarekin konparatuz edota

- 2019ko bataztesteko hileko fakturazioarekin alderatuz

Egoera berezi honi aurre egiteko honako diru-laguntza hauek eskatu dituela:

1. Dirulaguntza

- Deskribapena: 

- Nork emana: - Eskatutako kopurua:

- Erantzuna jaso bada, baiezkoa edo ezezkoa: - Emandako kopurua:

2. Dirulaguntza

- Deskribapena:

- Nork emana: - Eskatutako kopurua:

- Erantzuna jaso bada, baiezkoa edo ezezkoa: - Emandako kopurua:

3. Dirulaguntza

-Deskribapena :

- Nork emana: - Eskatutako kopurua:

- Erantzuna jaso bada, baiezkoa edo ezezkoa: - Emandako kopurua:

Aurreko guztia egiaztatzen duten agiriak aurkezten dituela. (hau aukerakoa izan behar da, ez baita beharrezkoa oraingoan agiriak aurkeztea)

Honengatik guztiagatik, 
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ESKATZEN DU

- COVID-19ak eragindako kalteak leuntzeko Errenteriako Udalaren diru-laguntza:

JARDUERA ETENDA

1.000 €

200 €

300 €

250 €

200 €

JARDUERA MURRIZTUA

500 €

GUZTIRA

- Udala, Oarsoaldea S.A. elkarte publikoaren bitartez, nirekin harremanetan jartzea, aholkularitza integrala eta pertsonalizatua jasotzeko, probintziako, 
autonomia-erkidegoko edo estatuko administrazio publikoek eskaintzen dituzten laguntzen eta finantzaketaren aukerei dagokienez.

- Era berean, eskatutako dirulaguntza hau jasoz gero, 

KONPROMISOA HARTZEN DU

- Bestelako dirulaguntzaren bat jasotzen badu, haren berri ematera.

- Eskaera honekin batera aurkezten ez baditu, eskaera honetan adierazten diren datu guztiak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztuko dituela, 
dirulaguntza jaso eta deialdian ezartzen den gehienezko epean.

- Dirulaguntza jasota, ondotik egiaztatzen bada zenbatekoren bat edo guztia jasotzeko baldintzak betetzen ez dituela, dagokion zatia itzuli egingo duela.

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorrak 13. artikuluan xedatutakoari jarraiki, ondorengoaz informatzen zaizu: Errenteriako Udalak inprimaki honen bitartez
eskuratzen dituen datu pertsonalak Udalak tratatuko dituela, 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  kontsultatu  gure  pribatutasun  politika:
https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/. Adierazi ere, datuak atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen aurka agertu,  tratamendua mugatu eta datuen eramangarritasunari  buruz dagozkion
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 

 

i Jarduerak ez badu urte osoa egin, urte osora egokituko da proportzioan.
ii Ez duela jasotzen, ez duelako eskatu edo eskatuta, dagoeneko ukatu diotelako.
iii Interesatuak egiten dituen jarduera guztien batura osoa kontuan hartuko da.
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Kopuru finkoa

Ostalaritza edo/eta jatetxe jardueragatik

Alokairu-gastuengatik

Finantza-gastuengatik

Udaberri-uda denboraldiko hornidurengatik

Kopuru finkoa

https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/
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