
II ERANSKINA- DIRULAGUNTZA : JABEKIDE-ERKIDEGOEI ETA ERAIKINEN  JABEEI DIRU-LAGUNTZAK
EMATEA  2023, ERAIKUNTZEN IKUSKAPEN TEKNIKOA (EIT) EGITEKO ETA HORREN ONDORIOZKO

OBRAK BURUTZEKO , ERRENTERIAKO HIRIGUNE HISTORIKOAN 

                  

Espte. 

Eskatzailea NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra /  e-posta  

Jabekide-erkidegoa IFK 

Jabekide-erkidegoaren helbidea  e-posta   Finkoa 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara            Ele bitan                               

Sexua 

   Emakumea                  Gizona                      Besterik 

Harreman modua 

      Paperean                Elektronikoa

Eskatzen den dirulaguntzaren kontzeptua

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

Titularra NANa edo bestelako identifikazio agiriren 
bat

Kostu osoa Eskatutako kopurua:

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.

Bestelako dirulaguntzarik eskatu duzu? Bai  

Ez  

Erantzuna baiezkoa bada, zehaztu zein erakundetan

eskatu duzun

Udalaren zerga-betebeharrak egunean dituela egiaztatzeko, Udalak berak emango du ziurtagiria, espedienteari erantsiko

zaiona 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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                    Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216
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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:

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

Eskatzaileak aitortzen du:

- Ordezkatzen duen jabekidea ez dagoela sartuta dirulaguntzak jasotzeko aurreikusita dauden debeku kasuetan (38/2003

Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 13. artikulua)

Dirulaguntza jasotzen badu:

- Konpromisoa hartzen du deialdian adieraztitako baldintza guztiak betetzeko, baita Errenteriako udalean dirulaguntzak

ematea  arautzeko  udal  ordenantzan  xedatutakoa  ere  (2015eko  abuztuaren  10eko  Gipuzkoako  Aldizkari  Ofiziala  150.

zkduna.-)

- Dirulaguntza jasotzen duten ekintzak gauzatzeko erantzunkizun osoa bereganatzen du eta beharrezkoak gerta daitezkeen

baimen guztiak eskatuko ditu.

- Ekintzen garapenean gerta daitekeen edozein ezusteren berri eman eta ustekabekoren bat dela medio, aurreikusitako

gastua egiten ez baldin bada, jasotako dirulaguntzaren zenbateko itzuliko du; baita dirulaguntza jaso zeneko helburuaren

mamia aldatzen baldin bada ere.

EGIAZTAGIRIAK

a) EITa udalean aurkeztu izanaren agiriaren kopia.

b) EITaren ordainsarien faktura ordaindu izanaren agiriaren kopia.

c) Obra baimenaren kopia

d) Egindako obren fakturaren kopia

e) Proiekturik balego,horren idazketaren eta zuzendaritzaren ordainsarien fakturaren kopia.

f) 2022an, 2021an, 2020ean, 2019an edo 2018an Udalaren kontzeptu honengatik dirulaguntza jaso bada,

berariaz aipatu behar da dirulaguntza jaso dela.

g) Jasotako beste edozein diru-laguntzari buruzko dokumentazioa.

h) Eskaria egiten duen erakundeak kontu korronte bat ireki duela egiaztatzeko banketxe edo aurrezki

kutxa batek emandako egiaztagiria.

Errenterian,

Eskatzailea

Sinadura
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