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Jaun/Anderea:
N.A.N. zkia.:
Kargua:
Entitate honen izenean:
I.F.Z :
ADIERAZTEN DUT
- Ordezkatzen dudan enpresak ezagutzen duela Europako Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendua (L 187 Europar Batasuneko Egunkari Ofizialean argitaratua, 2014ko ekainaren 26an); horren arabera zenbait laguntza-kategoria bateragarri jotzen dira barne-merkatuarekin, Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (aurrerantzean, Salbuespenen Erregelamendu Orokorra).
 
- Laguntza-eskaera honetaz gain, proiektu honetarako eskaera aurkeztu duela eta/edo laguntza eskuratu duela erakunde publiko edo pribatu hauetan, gaurko egunera arte:
 
Eskaera Data
Erakundea
Programa
Eskatutako laguntza
Jasotako laguntza
- Erakunde eskatzaileak ordainduta dituela diru-laguntzak itzultzeko obligazioak, erregelamenduz zehazten denarekin bat etorriz?
 
- Erakunde eskatzaileak diru-laguntzak lortzeko aukera galtzeko zehapena jaso du ebazpen irmo baten bidez?
- Diru-laguntzak jasotzeko debekurik jaso al du erakunde eskatzaileak? (Debekuari dagokienez, kontuan izan: eraldatze, bategite edo ondorengotza bitartez, debekua jaso duten beste enpresa batzuen jarraipena edo ondorena direlako presuntzioa ezar daitekeen enpresak, zuzendaritzan dauden pertsonak edo bestelako inguruabarrak).
- Erakunde eskatzailea kondenatua izan al da laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren epai irmo batez, delitu hauetakoren bat egiteagatik: prebarikazioa, funtzionario-eroskeria, ondasun publikoak bidegabe erabiltzea, influentzia-trafikoa, iruzurrak eta legearen aurkako ordainarazpenak edo hirigintza delituak?
- Erakunde esakatzaileak eskatu al du borondatezko konkurtsoaren deklaraziorik? [Kontuan izan: prozeduraren batean kaudimengabetzat ez dela jo, konkurtsoan deklaratuta ez dagoela, salbu eta horretan eraginkortasuna hartu badu hitzarmen batek; esku-hartze judizialaren pean ez dagoela; edota ez dutela desgaitu Konkurtsoari buruzko Legearen (uztailaren 9ko 22/2003) arabera, konkurtsoaren kalifikazio-epaian ezarritako desgaikuntza-aldia amait].
- Erakunde eskatzaileak kausaren batean errudun deklaratua izateagatik administrazioarekin egindako kontraturen baten suntsiarazpen irmorik eragin al du? 
- Pertsona fisikoa, merkataritza-sozietateetako administratzaileak edo beste pertsona juridiko batzuen legezko ordezkaritza dutenak honako lege hauetan jasotako kasuren batean al daude: 3/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-kargudunen jarduna arautzen duena; 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunena; edo Hauteskunde Erregimen Orokorraren Lege Organikoan (ekainaren 19ko 5/1985) araututako kargu hautetsiak izatea, lege horretan edo gai horiek arautzen dituen Euskal Autonomia Erkidegoko araudian ezarritako baldintzetan?
- Erakunde eskatzaileak erregelamenduz zerga-paradisu gisa kalifikatutako herrialde edo lurralde batean al dauka zerga-egoitza?
- Erakunde eskatzaileak lana eta familia bateragarri egiteko planak edo berdintasunerako planak dauzka, edo Emakundek aukera-berdintasuneko erakunde laguntzaile gisa aitortu al du?
- Proposatutako ikertzaileak kontratua formalizatu aurreko 12 hilabeteetan izan al du lan-arloko kontratu-loturarik entitate eskatzailearekin edo akzioen edo sozietateen bidez horiekiko lotura daukaten beste batzuekin, 2018ko ekainaren 14a aurretik?
- Proposatutako ikertzaileak ba al dauka partaidetzarik  -zuzeneko edo zeharkako kontrola ahalbidetzen dionik - haien kapitalean edota akzioen edo sozietateen bidez haiekiko lotura duten beste batzuen kapitalean. Lan Autonomoaren Estatutuaren uztailaren 11ko 20/2007 Legearen 1.2.c) artikulua eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hogeita zazpigarren xedapen gehigarria?
- Erakunde eskatzaileak ba al dago diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003) 13. artikuluan aurreikusitako egoeretako batean? Edo, bestela, hurrengo egoeretan: xedatzeke dagoen berreskuratzeko agindu baten eraginpean, Europar Batasuneko Batzordeak laguntza bat legez kanpokotzat edo merkatu erkidearekin bateraezintzat jo eta gero; eta ez dela krisialdian dagoen enpresa, krisialdian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei buruzko jarraibideetan emandako definizioaren arabera (C249 EBAO, 2014-07-31koa)?
- Entitatea eskatzailea ari al da armak egiten, merkaturatzen eta finantzatzen; betiere Herrialde Txirotuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunari buruzko abenduaren 28ko 14/2007 Legean ezarritakoarekin contra eginez?
- Erakunde eskatzaileak beste laguntzarik, diru-laguntzarik, sarrerarik edo baliabiderik jaso al du laguntzaren xedea finantzatzen duenik eta kapitulu honetan aurreikusten diren laguntzen bateragarritasunean eragin lezakeenik?
Erakunde eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpen honetan jasotako datuak faltsutzen baditu, indarrean dagoen zehapen-araubidea ezarriko zaio, bai administratiboa, bai penala.
 
Jaun/Anderea:
N.A.N. zkia.:
- Espainiako zein atzerriko ezein unibertsitateren eskutik doktore-tituluaren jabe al da ikertzailea?
- Doktorego-tesi edo antzekoren bat garatzearen bitartez, doktorego-aurreko prestakuntza helburu zuen ezein laguntza jaso al du ikertzaileak 12 hilabete edo gehiagoko epe batean?
- Asmorik al du ikertzaileak eskabidearen urtean EAEko fakultate batean doktorego-ikastaro batean matrikula formalizatzeko?
Erakunde eskatzaileak erantzukizunpeko adierazpen honetan jasotako datuak faltsutzen baditu, indarrean dagoen zehapen-araubidea ezarriko zaio, bai administratiboa, bai penala.
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