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Zein hizkuntza erabili nahi duzu Udalarekiko harremanetan?
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Herria

Jakinarazpenak nori bidali?

Aldea
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Titularrari

Ordezkariari

DIRULAGUNTZAREKIN ZERIKUSIA DUTEN DATUAK

Programa: Legazpiko Udalerrian egoitza izan eta beraien jarduera Legazpiko gizarte zerbitzuen alorrean garatuko duten
elkarteei laguntzak.
Deialdia:

ELKARTEAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
-

Diru-laguntza eskabidearen eranskina , behar bezala beteta

-

Erakunde eskatzaileak irekitako kontu korrontearen titulartasuna egiaztatzen duen agiria

-

Estatutuen kopia eta erakundearen IFK, aurreko ekitaldietan aurkeztu ez badira.

-

Diruz lagundu nahi den proiektu, jarduera edo programa espezifikoaren jarduera orokorraren programa laburtua

-

Aurreikusitako gastuen eta diru-sarreren aurrekontuaren zinpeko aitorpena, bai erakundearen edo elkartearen jarduera
orokorrari (jarduera guztiei) buruzkoa, bai diru-laguntzaren xede diren proiektu, jarduera edo programa espezifikoei buruzkoa
(eredu berean sartuta).

-

Berdintasun-politikak integratuta dituzten erakundeek justifikatu dezaketena erantsi beharko dute eranskin batean, behar bezala
baloratu ahal izateko. Berdintasun-diagnostikoak eta planak, zuzendaritza-organoetan ordezkaritza paritarioko arauak,
hizkuntzaren erabilera ez-sexistako arauak eta egiten diren materialak, genero-desberdintasunak zuzentzeko hartu dituzten
neurriak, eta abar

-

Gizarte Sustapenerako Laguntzarako zinpeko adierapena

KONTU KORRONTEAREN IBAN KODEA
E

S

DATUEN EGIAZTAPENA
Legazpiko Udalak zuzenean egiaztatuko ditu sektore publikoko edozein erakundetan behar diren datuak, oinarri orokorretan eta
diru-laguntzen deialdian eskatzen diren betekizunak egiaztatzeko.

Aurka nago eta, beraz, eskatutako dokumentazioa aurkezten dut.

BITARTEKOTZAKO PLATAFORMATIK ESKATUKO DIREN ZERBITZUAK ETA BESTE ADMINISTRAZIOAK
Gipuzkoako Foru Ogasuna: Zerga betebeharrak.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak: Betebeharrak

Behean sinatzen duenak diru-laguntza programa honi heltzeko eskatzen du, eta bertan adierazten dituen datuak egiazkoak
direla eta oinarri orokorretan eta dagokion deialdian zehaztutako baldintza guztiak betetzen dituela adierazten du.

Inprimaki honetako datuak udal eskumenen jardunean jaso dira dagokion prozedura egoki kudeatzeko, eta, legez beharrezkoa
bada, datuok egiaztatu edo osatu ahal izango dira beste Herri Administrazioei kontsultatuz. Datu hauek Legazpiko Udalaren
Informazio Sisteman sartuko dira, eta hirugarrenei utzi ahal izango zaizkie datu pertsonalak babesteko legerian aurreikusitako
kasuetan bakarrik. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, jo
HAZera (Herritarren Arreta Zerbitzua) edo Udalaren Egoitza Elektronikora (https://egoitza.legazpi.eus helbidean).
Erreklamazioa aurkezteko aukera ere baduzu: Legazpiko Udaleko Datuak Babesteko Ordezkariaren aurrean (dpd@legazpi.eus
posta elektronikoan) edo Datuak Babesteko Euskal Bulegoan (www.avpd.euskadi.eus helbidean).
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