
DIRULAGUNTZAK 2023: 
4.1. ALFABETATZE-EUSKALDUNTZE IKASTARO HOMOLOGATUETAN PARTE HARTZEA

         

Espte. zk.

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

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta l

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

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia

 Finkoa  Mugikorra  e-posta 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara                Elebitan                             
Sexua

      Emakumea                   Gizona                    Besterik

Harreman modua

     Paperean               Elektronikoa

 

Euskaltegia
Non egin duzu euskara ikastaroa? Matrikularen kostua

Egoerak
Errenterian erroldatuta Merkataritzako langilea   Langabetua   GLL jasotzailea

 DBE jasotzailea                           13.750 €tik beherako diru-
sarrera

  13.750 € eta 25.930 € arteko 
diru-sarrera

Kontu korrontea
Diruaguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. Eskatzailearen 
izenean egon behar du  (IBAN 24 digitu) 

Titularraren izen-deiturak adingabearen kasuan bakarrik izan daiteke eskatzailearenaren desberdina 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,

   Eskatzailea

  ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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Eskatzaileak aitortzen du:

1) Ez dagoela sartuta dirulaguntzak jasotzeko aurreikusita dauden debeku kasuetan (38/2003 Legea, azaroaren 
17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 13. artikulua). 

2) Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzakoak eta Errenteriako Udalarenak egunean dituela. 

3) Ez dagoela sartuta inolako administrazio edo zigor-prozeduratan sexuagatiko diskriminazioa dela eta.

4) Dirulaguntza jasotzen badu:

4.1. Konpromisoa hartzen du deialdian adierazitako baldintza guztiak betetzeko, baita Errenteriako udalean 
dirulaguntzak ematea arautzeko udal ordenantzan xedatutakoa ere (2015eko abuztuaren 10eko Gipuzkoako 
Aldizkari Ofiziala -150. zenbakiduna-).

4.2.  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.

Sinadura

DIRULAGUNTZA HAU ESKATZEKO ONDORENGO AGIRIAK AURKEZTU BEHAR DIRA: 

a) NAN / AIZ

b) Eskaeran adierazitako kontu korrontea egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa batek emandago egiaztariak.

c) Euskaltegiko ziurtagiria. Ikasturtean izandako asistentzia eta gainditutako urratsak adieraziko dira bertan 

d) Matrikularen ordainagiriak 

e) Merkataritzako langile  ek  , egoera hau egiaztatzen duen dokumentazioa

Errenteriako  Udalak,  NISAE  bitartekaritza-plataformaren  bidez,  deialdian  parte  hartzeko  beharrezkoak  diren  datuak 

egiaztatuko ditu, hau da, zerga-betebeharrak (Foru Ogasunarekiko betebeharrak) eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean 

izatea, bai eta deialdi honetako betebehar espezifikoak ere, kasuaren arabera; Gizarte Segurantzako langabezian egotearen 

agiria edo lan-bizitza,   Lanbiderekin DBEaren jasotzaile  izatea kontsultatzea,  eta Foru Ogasunean PFEZ kontsultatzea. 

Aurka eginez gero, ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu. 

Errenteriako  Udalak,  NISAE  bitartekaritza-plataformaren  bidez,  deialdian  parte  hartu  ahal  izateko 

beharrezko baldintzak betetzen ote ditudan administrazioei kontsultatzearen  AURKA NAGO. Beraz, datu 

horiek agiri bidez egiaztatu beharko ditut.

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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