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NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat

Jakinarazpenetarako helbidea
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Diruz laguntzea nahi den jarduera
KOLDO MITXELENA IKERKETA BEKA
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 zuzend uz; 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
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AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK
1. Koldo Mitxelena Beka eskatzeko orria behar bezala beteta.
2. Espediente akademiko zehaztuaren eta osatuaren fotokopia. Lantaldeen kasuan partaide guztienak.
3. Eskatzailearen 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.
4. Eskatzailearen curriculum vitaea behar bezala beteta, Udalak eta Udako Euskal Unibertsitateak prestatutako ereduaren
arabera, (eredua Zu!-n edo udal web orrian, www.errenteria.eus, eskuragarri dago) eta curriculum vitaean adierazitako
titulazioen eta merituen egiaztagirien fotokopiak. Lantaldeen kasuan, partaide guztienak.
5. 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.

