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IFZ: P-4808600-C 

BERDINTASUNA 

INGURUMENA 

EUSKARAREN SUSTAPENA 

HEZKUNTZA 

GIZARTE ARLOKO ELKARTEAK 

GIZARTEA: PERTSONEN GARAPENA 

KIROLA 

KULTURA 

DIRULAGUNTZA ESKAERA 2.022 

Berrikuspen data: 2022-10-10 

ELKARTE ESKATZAILEAREN DATUAK 

Elkartearen izena IFZ 

Helbidea (jakinarazpenetarako) 

Udalerria Posta kodea 

Telefonoa 1 Telefonoa 2 Posta elektronikoa 

ESKAERA SINATZEN DUENAREN DATUAK Elkarteko presidentea ez bazara, "Ordezkaritza eredua" aurkeztu behar duzu 

Izen-abizenak Nortasun Agiria 

Telefonoa 1 Telefonoa 2 Posta elektronikoa 

EKINTZA EDO PROIEKTUAREN IZENA 

DIRULAGUNTZA LERROA 

ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 

Lehen aldia bada, edo aldatu bada: 

DOKUMENTU EGIAZTAGARRIAK (EZ DIRA AURKEZTU BEHAR) 

EZ DIRA AURKEZTUKO Ondarroako Udalak egiaztatu ahal dituen dokumentuak, dela Administrazioko interoperatibitate-sistemen bidez, 
dela bere esku dituen datuetan kontsultak eginez. 

Zu horren kontra bazaude, hau egin behar duzu: egiaztapen-modu horri uko egin, arrazoiak eman eta dagokion dokumentazioa aurkeztu. 
Agiria Uko eginez gero, markatu laukitxoa eta adierazi arrazoia 

Eskatzailearen NA 

Ogasunarekin ordainketak egunean egotearen egiaztagiria 

Gizarte Segurantzan ordainketak egunean egotearen egiaztagiria 

Elkartea Eusko Jaurlaritzako Elkarteen erregistroan inskribatuta 
dagoela eta eskatzaileak Zuzendaritza Batzordean Presidente 
kargua daukala egiaztatzen duen agiria 

Elkartearen IFZ Hartzekodun-fitxa 

http://www.ondarroa.eus/
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ADIERAZI DIRULAGUNTZA NOLA KOBRATU NAHI DEN 
 

 
% 100a Esleipena egiterakoan 
OHARRA: Kasu honetan baldintza izango da eskabideari eranstea laguntza osoa aldi berean kobratu beharra 
justifikatzen duen txostena. 

 

 
% 85a Esleipena egiterakoan eta gainerako % 15a justifikazioa aurkeztutakoan. 
OHARRA: Kontrakorik ezean, hauxe izango da udalak erabiliko duen irizpidea dirulaguntzaren ordainketa egiteko. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondarroan, (data) 
 

 
 
 
 
 

 
Eskatzailearen sinadura 

http://www.ondarroa.eus/
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Balorazio irizpideen arabera eman beharreko datuak 
Oinarri espezifikoetako irizpideei erreparatu. Ez hutsik laga atal hau eta, nahiago baduzu, arloko galdetegia bete. 

 
 
 

EKINTZA EDO PROIEKTUA 
 

Ekintza edo 
proiektuaren izena 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ekintza edo 
proiektuaren 
deskribapena 

 

 
 

Lortu nahi dituzuen 
helburuak 

 

Ekintza edo 
proiektuaren data 

eta ordutegia 

 

 
 

Oharrak 
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EKINTZAK SORTUTAKO DIRU-SARRERAK 

ESKATZAILEAREN EKARPENA € 
DIRU-LAGUNTZAK 

• Eusko Jaurlaritza € 
• Foru Aldundia € 
• Udalari eskatutakoa € 

BABESLE PRIBATUAK 
•  € 
•  € 
•  € 

BESTE DIRU SARRERAK 
• Sarreren salmentak € 
• Matrikulak € 
•  € 
•  € 
•  € 
•  € 

SARRERAK, GUZTIRA € 

EKINTZAK SORTUTAKO GASTUAK 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

GASTUAK, GUZTIRA € 

EKINTZA EDO PROIEKTUAREN AURREKONTUA 

PRESIDENTEAREN SINADURA 
Ondarroan, data 

Oharra: Aurrekontu orekatua osatu behar da. Horrek esan nahi du gastuen kopurua eta diru sarreren kopurua berdinak izan behar direla. 
Zuzeneko kostuak soilik lagunduko dira diruz. Hori horrela, eskatzaileak horiek zehaztu behar ditu eskaera egitean, zein justifikatzean. 
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Izena: 

Helbidea: 
Posta Kodea: 
Telefonoa: 

HARTZEKODUN-FITXA 
(Ez da aurkeztu behar Administrazio honen esku badago eta indarrean) 

ERAKUNDE / ESKATZAILEAREN DATUAK 

Ondarroan, data 

Erakundearen zigilua eta arduradunaren sinadura 

   FINANTZA ERAKUNDEAREN DATUAK 
Finantza erakundeak berak bete eta zigilatu beharrekoa 

Ondarroan, data 

Erakundearen zigilua eta arduradunaren sinadura 

Finantza erakundearen izena:

Herria:

Helbidea:

IBAN-Kontu korronte zenbakia:

http://www.ondarroa.eus/
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DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 

Datuak Babesteko 3/2018ko Lege Organikoa (DBLO) eta 2016/679 Datuak Babesteko 
Erregelamendu Europarrari (DBEO) jasotakoaren arabera informatzen da: 

Tratamendu Arduraduna: Ondarroako Udala dela, Musika enparantza z/g 48700 Ondarroa (Bizkaia) 
dbo@ondarroa.eus; 

Tratamenduaren Xedea: Sarreren eta Irteeren erregistroaren kontrola, eta dokumentu honen 
goikaldean jasotako eskaeraren tramitazioa; 

Tratamenduaren Zilegitasuna: botere publikoen jardunak agindutako misioa betetzeko; 

Datuen Hartzaileak: ez zaie daturik emango hirugarren batzuei, lege-eginbeharra izan ezean; 

Eskubideak: atzipen, zuzenketa, ezereztatze, tratamenduaren mugatze eta tratamenduari aurka 
egiteko eskubideak besteak beste paragrafo honetan aipaturiko helbideak erabiliz gauzatu 
daitezkeela, Informazio gehigarria: 

Udalaren Webeko atalea: 

http://www.ondarroa.eus/eu-ES/Erakundeetakoa/Orriak/informacion-adicional.aspx 

http://www.ondarroa.eus/
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