
DIRULAGUNTZAK 2023: 7.3 ERRENTERIAKO PERTSONA ERRETIRATUEN ZORTZI ELKARTEEN EKINTZA
PROGRAMA. 2023-2024 IKASTURTEA

       

         

Espte. zk. :

Eskatzailea 
Izen-deiturak NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta  

Elkartearen izena IFK 

Elkartearen helbidea  e-posta   Finkoa 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara            Ele bitan                               
Sexua / Sexo

   Emakumea                  Gizona                      Ez-bitarra

Harreman modua 

   Paperean               Elektronikoa

Diruz laguntzea nahi den jarduera 

Dirulaguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu) /

Eskatzailea / Solicitante NANa edo bestelako identifikazio agiriren 
bat 

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,                                                                           (a)

Eskatzailea

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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DIRUZ LAGUNDU BEHARREKO PROGRAMARI DAGOZKIONEZ:

Gastuak - Kontzeptua Zenbatekoa

GASTUAK GUZTIRA

Sarrerak- Kontzeptua: Zenbatekoa

Programa burutzeko eskatzaileak egindako ekimenen bitartez jasotako diru-kopurua

Ekintzak finantzatzeko eskatzaileak berak jarritako baliabideak 

Beste  erakunde  ofizialen  dirulaguntzak  (bere  kasuan  eskatutako  dirulaguntzen
erantzukizunpeko deklarazioa erantsi)

Udalak emandako beste dirulaguntzarik

Parte-hartzaileen kuotak

Publizitatea (babesleak, publizitate estatikoa,...)

SARRERAK GUZTIRA

Aurkeztutako programaren aurrekontua GUZTIRA

ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA
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DIRUZ LAGUNDU BEHARREKO EKINTZA BAKOITZAREKIKO: (Ekintza bakoitzarekiko bete beharrekoa)

IKASTURTEA
 

ELKARTEAREN IZENA

EGIN BEHARREKO EKINTZA 

EKINTZAREN HELBURUAK 

IRAKASLEA

HASIERA DATA

AMAIERA DATA

ORDUAK GUZTIRA

MAIZTASUNA

PARTAIDEAK GUZTIRA

EKINTZA  ZEIN  HIZKUNTZETAN  GAUZATZEN
DA ? 

EUSKARAZ GAZTELERAZ ELE BITAN                 

AURREKONTUA

Kontzeptua 

1.-
2.-

Lehendakaria

ZIGILU ETA SINADURA

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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PROIEKTUAN EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNAREN IKUSPUNTUA NORAINO  HARTZEN DEN KONTUAN

ELKARTEKO KARGUAK

KARGUA SEXUA

Emakumezkoa Gizonezkoa Besterik

ORDEZKARIA

ZUZENDARITZA BATZORDEA

BAZKIDE KOPURUA

BOLONDRES KOPURUA

KONTRATATUTAKO PERTSONA

KOPURUA

EKINTZAK EGOKITUAK DAUDE EMAKUME ETA GIZONEN INTERES DESBERDINEI ERANTZUNA EMATEKO ?

Eskaintzen diren ekintzak erabakitzerakoan

Azaldu

Ekintzaren helburuetan 

Azaldu

Ekintzaren  edukinean  edo/eta  jarduera  garatzeko
moduan

Azaldu

Ebaluazioan

Azaldu

AURREKUSI  AL  DA  INOLAKO  NEURRIRIK  PROIEKTUAN  PARTE  HARTZEN  DUTEN  PERTSONEN  BIZITZA
PERTSONALA ETA FAMILIA-BIZITZA JARDUEREKIN UZTARTZEKO?    

                             

AZALPENA: ( egutegian eta ordutegian, adibidez ) 
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BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ

BAI EZ

EZ BAI



HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILTZEKO AURREIKUSPENA 

Euskararen erabilera normalizatu eta sutatzeko Udal Ordenantzaren 18. artikulua betetzeko, herritarren eskubideak
bermatu daitezen haiei zuzendutako komunikazioetan gure elkarteak euskara sustatzeko neurri hauek hartuko ditu:

HIZKUNTZEN ERABILERA HERRITARREKIKO HARREMANETAN1

Idatzizko erabilera Ahozko erabilera 

Kartelak, oharrak, iragarkiak, eskuorriak, publizitatea Hasierako aurkezpena Megafonia

Euskaraz

Ele bitan

Harremanak Udalarekin

- Dirulaguntza eskatzeko idatzizko tramitazioa euskaraz egiteko saiakera egingo dugu.

- Udalarekiko ahozko harremanak euskaraz izan daitezen saiatuko gara.

-  Udalarekin  ditugun bileretan euskaraz  aritu  nahi  duten pertsonen hizkuntza  eskubideak
errespetatuko ditugu.

Oharrak.

(1) Hizkuntza eskubideak bermatzen laguntzeko, Udal Hizkuntza Politika Departamentuak hizkuntza  aholkularitza zerbitzua ematen 
du: euskara@errenteria.eus  :   943.44.96.13 telef.zk.

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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Dirulaguntza hau eskatzeko ondorengo agiriak aurkeztu behar dira: 

a) NAN (eskaera norbanako batek egina bada) edo IFZ (eskaera erakunde publiko nahiz pribatu batek egina bada),
baldin eta lehendik aurkeztu ez bada edo aldaketaren bat izan baldin badu.  

b) Eskaria egiten duen erakundeak  kontu korronte bat ireki duela egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa batek
emandako egiaztagiria, baldin eta lehendik aurkeztu ez bada edo aldaketaren bat izan baldin badu.

Errenteriako Udalak , NISAE datuen bitartekaritza plataforma bidez, deialdian parte hartzeko ondoko
datuak egiaztatuko ditu.   Aurka eginez gero, deialdian eskatutako ziurtagiriak edo tituluak aurkeztu
beharko ditu.

• Gizarte  Segurantzaren  Diruzaintza  Orokorra  -  Gizarte  Segurantzarekiko  betebeharren  ordainketa
egunean izatearen kontsulta 

• Foru-ogasunak - Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen kontsulta 

EZ  DUT  BAIMENA  EMATEN  Errenteriako  Udalak  beharrezkoak  diren datuak  kontsultatu  eta

egiaztatzeko .

Uko egitearen arrazoia:

Entitate eskatzaileak aitortzen du:

1) Ordezkatzen duen elkartea ez dagoela sartuta laguntzak jasotzeko aurreikusita dauden debeku kasuetan 
(38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 13. artikulua).

2)  Ordezkatzen  duen  elkarteak  zerga-betebeharrak,  Gizarte  Segurantzakoak  eta  Errenteriako  Udalarenak
egunean dituela. 

3)  Ordezkatzen  duen elkartea  ez  dagoela  sartuta  inolako  administrazio  edo zigor-prozeduratan  sexuagatiko
diskriminazioa dela eta.

4) Onartzen duela eskaera honi buruzko komunikazioetarako posta elektronikoa lehenestea eta bere gain hartzen
duela zehaztu duen helbide elektronikoaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko ardura.

5) Dirulaguntza jasotzen badu:

5.1) Konpromisoa hartzen du deialdian adierazitako baldintza guztiak betetzeko, baita Errenteriako Udalean
dirulaguntzak ematea arautzeko udal ordenantzan xedatutakoa ere (2015eko uztailaren 10eko Gipuzkoako
Aldizkari Ofiziala -150. zkduna.-).

5.2) Hitz ematen du inor kanpoan uzten ez duen hizkera erabiliz egingo dela diruz lagundutako jarduerak sortzen
duen  komunikazio  guztia  eta  komunikazio  horretan  erabakitako  irudietan,  bermatuko  dela  emakumeen  eta
gizonen presentzia orekatua eta estereotipatu gabea.

5.3) Egitaraua gauzatzeko erantzukizun osoa bereganatzen du eta beharrezkoak gerta daitezkeen baimen guztiak
eskatuko ditu.

5.4) Egitarauaren garapenean gerta daitekeen edozein ezusteren berri eman eta ustekabekoren bat dela medio,
aurreikusitako gastua egiten ez baldin bada, jasotako dirulaguntzaren zenbatekoa itzuliko du; baita dirulaguntza
jaso zeneko helburuaren mamia aldatzen baldin bada ere.

Errenterian, 

Sinadura:

Errenteriako  Udalak  jakinarazten  dizu  formulario  honen  bidez  jasotako  datu  pertsonalak  Udalaren  titulartasuneko  fitxategi  automatizatu  batean
sartuko direla,  eta  Udalak erabiliko  dituela  indarreko  araudian ezarritakoaren  arabera (2016/679 EB Erregelamendua,  apirilaren  27koa,  Europako
Parlamentuarena  eta  Kontseiluarena,  pertsona  fisikoen  datu  pertsonalen  tratamenduaren  inguruko  babesari  buruzkoa,  eta  5/2018  Lege  Errege-
dekretua, uztailaren 27koa, Espainiako zuzenbidea Europar Batasunaren datuak babesteari buruzko araudira egokitzeko neurri urgenteei buruzkoa).
Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkaratzeko eskubideak balia ditzakezu Errenteriako Udalari idatzi bat zuzenduta.

6


	 Finkoa

	Cuadro de texto 1: 
	Campo de texto 0201: 
	Cuadro de texto 0202: 
	Campo de texto 0203: 
	Campo de texto 0204: 
	Campo de texto 0205: 
	Campo de texto 0206: 
	Campo de texto 0207: 
	Campo de texto 0208: 
	Campo de texto 0209: 
	Campo de texto 0210: 
	Campo de texto 0211: 
	Campo de texto 0212: 
	Campo de texto 0213: 
	Campo de texto 0214: 
	Campo de opci#C3#B3n 01: Off
	Campo de opci#C3#B3n 02: Off
	Campo de opci#C3#B3n 03: Off
	Cuadro de texto 0918: 
	Cuadro de texto 0919: 
	Cuadro de texto 0920: 
	Cuadro de texto 0921: 
	Cuadro de texto 0922: 
	Cuadro de texto 0923: 
	Cuadro de texto 0924: 
	Cuadro de texto 0925: 
	Cuadro de texto 0926: 
	Cuadro de texto 0927: 
	Cuadro de texto 0928: 
	Cuadro de texto 0929: 
	Cuadro de texto 0930: 
	Cuadro de texto 0931: 
	Cuadro de texto 0932: 
	Cuadro de texto 0933: 
	Cuadro de texto 0934: 
	Cuadro de texto 0935: 
	Cuadro de texto 0936: 
	Cuadro de texto 0937: 
	Cuadro de texto 0938: 
	Cuadro de texto 0939: 
	Cuadro de texto 0940: 
	Cuadro de texto 0941: 
	Cuadro de texto 0942: 
	Campo de texto 0918: 
	Campo de texto 0919: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 0910: Off
	Fecha Cartula Inicial: 
	gasto 1 euskaraz: 
	Importe Gasto 1: 
	gasto 2 euskaraz: 
	Importe Gasto 2: 
	gasto 3 euskaraz: 
	Importe Gasto 3: 
	gasto 4 euskaraz: 
	Importe Gasto 4: 
	gasto 5 euskaraz: 
	Importe Gasto 5: 
	Total Gasto: 
	Importe Ingreso 1: 
	Importe Ingreso 2: 
	Importe Ingreso 3: 
	Importe Ingreso 4: 
	Importe Ingreso 5: 
	Importe Ingreso 6: 
	Total gasto: 
	Total Presupuesto presentado: 
	Subvenci#C3#B3n solicitada: 
	Cuadro de texto 190999_2: 
	Cuadro de texto 190999: 
	Cuadro de texto 190999_5: 
	Cuadro de texto 190999_3: 
	Cuadro de texto 190999_4: 
	Testu-koadroa 2: 
	Testu-koadroa 2_2: 
	Testu-koadroa 2_3: 
	Testu-koadroa 2_4: 
	Testu-koadroa 2_5: 
	Testu-koadroa 2_6: 
	Testu-koadroa 2_7: 
	Testu-koadroa 2_8: 
	Testu-koadroa 2_9: 
	Publicidad: Off
	N#C3#BAmero_8: 
	N#C3#BAmero_5: 
	N#C3#BAmero_10: 
	N#C3#BAmero: 
	N#C3#BAmero_14: 
	N#C3#BAmero_2: 
	N#C3#BAmero_11: 
	N#C3#BAmero_12: 
	N#C3#BAmero_9: 
	N#C3#BAmero_4: 
	N#C3#BAmero_3: 
	N#C3#BAmero_13: 
	N#C3#BAmero_6: 
	N#C3#BAmero_15: 
	N#C3#BAmero_7: 
	Diagn#C3#B3stico Inicial: Off
	diagnostico Nola: 
	Objetivos: Off
	Objetivos Nola: 
	Actividades Propuestas: Off
	Actividades propuestas Nola: 
	Evaluaci#C3#B3n: Off
	evaluaci#C3#B3n Nola: 
	Exposicion: 
	Presentacion: Off
	Megafon#C3#ADa: Off
	Observacioens Euskera: 
	Casilla de verificaci#C3#B3n 0911: Off
	Izen-abizenak 3: 
	Fecha Final: 


