LEGAZPIKO UDALA

ESKAERA ORRIA
Diru-laguntza deialdia

ESKATZAILEA
Izen abizenak edo entitatearen izena

NAN-IFK

Izen komertziala

Zein hizkuntza erabili nahi duzu Udalarekiko harremanetan?

Euskara

Gaztelania

ORDEZKARIA
Ordezkariaren izena eta bi abizenak

NAN

JAKINARAZPENAK
Paperean

Jakinarazpen elektronikoa
Telefonoa (derrigorrezkoa )

e-posta (derrigorrezkoa )

Kalea

Zk.

Posta kodea

Jakinarazpenak nori bidali?

Solairua

Herria

Aldea
Lurraldea

Titularrari

Ordezkariari

DIRULAGUNTZAREKIN ZERIKUSIA DUTEN DATUAK
Programa: Enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzeko eta tokiko merkataritza suspertzeko dirulaguntzak
Deialdia:
Garatu beharreko inbertsioa edo proiektua honetan datza:

INTERESDUNAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
-

Banku-kontuaren titulartasunaren egiaztagiria

-

Egindako inbertsioen edo azterketen fakturak. Oraindik gauzatu ez badira, eskabidea egiteko
aurrekontuak aurkeztea onartuko da

-

Enpresak programa honetako inbertsio berberak finantzatzeko beste laguntzarik eskatu badu, horien
frogagiria aurkeztu beharko du

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 BESTE ADMINISTRAZIOEI ESKATUKO ZAIZKIEN ZERBITZUAK
Gipuzkoako Foru Ogasuna: Zerga betebeharrak.
Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak: Betebeharrak

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Nire erantzukizunpean, honako hau adierazten dut:
Diru-laguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratibo edo
penalik ez izatea, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen edo Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexuaren ziozko
bereizkeria
egiteagatik gertatutakoak
Jarduera honek
langile dituela.barne.

OHARRAK

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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