
 
 
 

 

 

Datu Pertsonalak babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailak jakinarazten dizu inprimaki honen bidez eskuratutako  zure datu pertsonalak datuak tratatzeko fitxategi automatizatu 
batean sartuko ditugula. Hala nahi izanez gero, datuok eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta datuoi aurka egiteko eskubideez balia zaitezke,  
Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren Zerbitzu Zuzendaritzari idatzi bat bidaliz, hura baita tratamenduaren 
arduraduna (Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010  Vitoria-Gasteiz) 
 

 

ELKARTEAK 2017 

 

233/2011 DEKRETUA, AZAROAREN 15EKOA (EHAA- 233 ZK.) 

ELKARTE  ETA FEDERAZIOEI ZUZENDUTAKO LAGUNTZAK 

 
ESKABIDEA 

EL-1- INPRIMAKIA 

 

ERREGISTROAN SARTU DEN EGUNA 

 

Izen-abizenak: ............................................................................................................................ 

NAN: ......................................................................................................................................... 

Ondoko elkarte edo federazioaren izenean eta berori ordezkatuz: 

Elkartea/Federazioa: ............................................................................................................. 

IFZ/IFK: .................................... 

Kalea eta zenb.: ................................................................................................................... 

Telefonoa: ............................. Faxa: ............................. E-posta ........................................... 

Udalerria: ............................................................. (Lurraldea) ........................ PK.: ............. 

Jardueraren arloa: ............................................................................................................... 

Harremanetarako pertsona: ........................................................................ Tl. ..................... 

 

Azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuan ezarritako laguntzak eskatu nahi ditu; izan ere, dekretu horrek 

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional 

eta enpresaburuenei laguntzak emateko modua arautzen du (ELKARTEAK programa) 2017 urterako. 

 

LEGEZKO ORDEZKARIAREN SINADURA 
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ELKARTEAK 2017 

 
GASTU MOTA 

 

EL-2-INPRIMAKIA 
 
 
................................................................................................ elkarteak/federazioak ondoko gastuetarako 

laguntza eskatu nahi du: 

 

GASTU MOTAK 
 

KONTZEPTUEN ARABERA 
XEHATUTAKO SARRERAK  

KONTZEPTUEN ARABERA 
XEHATUTAKO GASTUAK  

Ordezkaritza-zereginak 
 

  

Jardunbideko gastu arruntak: 

 nominapeko langileen gastuak 

 bulegoen alokairuak 

 aseguru-primak 

 garbitasun- eta komunitate-gastu orokorrak 

 argi, ur, gas eta telefonoaren hornidura 

 zainketa- eta konponketa-gastuak, ibilgailuenak 

izan ezik 

 posta-zigiluek, mezularitza-zerbitzuek eta 

komunikazioek eragindako gastuak 

 bulegoko materiala, kopiak eta inprenta, 

 profesional independenteen zerbitzuak, 

esaterako, gestoria, aholkularitza, 

eskatzailearen –kideena ez– jarduerarekin 

zerikusi zuzena duten kontsultak 

 publizitatea eta propaganda 

 argitalpenen harpidetza-kuotak 

  

Azterlanen eta izaera esperimentaleko 

gastuak  
 

  

Azokak eta jardunaldiak antolatzeko 
gastuak  
 

  

 

GUZTIRA  
 
 

SARRERAK, guztira: 
 
....................................... euro 
 

GASTUAK, guztira: 
 
..................................... euro 
 

 
 

...........................................................n, 2017ko ............................. aren .............. n 
 
LEGEZKO ORDEZKARIAREN SINADURA, 
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ELKARTEAK 2017 

 
ZINPEKO ADIERAZPENA 

EL-3-INPRIMAKIA 

 

 

- ...................................................elkarteak / federazioak Azaroaren 15eko 233/2011ko Dekretuan ezarritako 

epean kontu-ikuskapen sinplifikatua egiteko konpromisoa hartzen du, betiere emandako laguntza 45.075,91 

eurokoa edo handik gorakoa izan den kasuetan. 

- Erakundea osatzen duten enpresen fakturazio-kopuru osoa ondokoa da: ………………………………………….…………… 

- Elkartea / Federazioa ……………… urtean eratu zen 

- Eskaera hau aurkeztu aurretiko urteko abenduan, .............................................................................. 

elkartea / federazioa ........................................... kidek osatzen zuten. 

- Kide bakoitzak ematen duen ekarpena (urteroko kuota, eskaera aurkeztu aurretiko urtean) 

......................................... eurokoa da.  

- Elkartearen edo federazioaren helburua ondokoa da: 

   - Bazkideen interesak defendatzea 

   - Irabazizko izaera dauka ala ez 

Laguntza-eskaera honetaz gain, gaur egunera arte ondoren zehazten diren erakunde publiko edo pribatuetan 

eskaera aurkeztu edota proiektu honetarako laguntza eskuratu du: 

 

Eskaera-data Erakundea Programa Eskaturiko zenbatekoa Emandako laguntza  

 

 

    

 

Halaber, erakunde pribatu edota publikoei ekitaldi honetan proiektu honetarako egingo dizkien laguntza-eskaera 

guztien berri emateko konpromisoa hartzen du. 

 

 

 

 

...........................................................n, 2017ko............................. aren .............. n 
 

 

LEGEZKO ORDEZKARIAREN SINADURA  
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ELKARTEAK 2017 

AZALPEN MEMORIA 

 

EL-4-INPRIMAKIA 

 

 
 
 
 
 
.................................................................................................................... elkartea / federazioa 
 
 
Garatu beharreko puntuak: 
 
 
1) Eskatzailearen jarduerari buruzko azalpen-memoria 
 
 
 
2) 2017an garatu diren edo aurreikusita dauden ekimen eta ekintzak, betiere eskatutako gastuen arabera. 
 
 
 

   - Ekimenak eta ekintzak egiteko aurreikusitako datak  
 
   - Giza baliabideak eta bitarteko materialak  
 
   - Bestelakoak...................... 
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ELKARTEAK 2017 

SOZIETATEAREN ERABAKIA  

EL-5-INPRIMAKIA 

 
 

 

 

.......................................... NAN duen ................................................................................................... k, 

............................................. modura (kargua zehaztu), ondoko hau  

 

 
EGIAZTATZEN DU: 
 
 
Elkartean / Federazioan dagoen dokumentazioa aztertuta, zuzendaritza-batzordeak 2017ko 

........................................... aren ........... an hartutako erabaki hau ageri dela: 

 
 
 
“Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailari nekazaritza eta elikaduraren sektoreetako elkarte zein federazio 
profesional eta enpresaburunei zuzendutako laguntza eskatzea; laguntza hori irailaren 30eko 233/2011 Dekretuan 
arautu da eta 2015eko urriaren 14ko aginduan, 2015 ekitaldiko gastuei aurre egiteko asmoz.” 
 
 

Emakumeen ehunekoa zuzendaritza-organoetan %……………………………………-koa da. 

 

Kide diren sektoreko enpresak ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dira, eta kide bakoitzak emandako ekarpen-kuota  ……………………………………………………eurokoa da. 

 
 
 
 
 

...........................................................n, 2017ko ............................. aren .............. n 
 

 

 

SINADURA 
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ELKARTEAK 2017 

 

ZINPEKO ADIERAZPENA 

 
EL-6-INPRIMAKIA 

 

 

ZINPEKO EDO ARDURAPEKO AITORPENA 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………jaun/andreak  

……………………………………………………………… NAN-arekin  ………………………………………………………………………… erakundearen  

…………………………………………………………………… (kargua) bezala adierazten du: 

 

ZINPEKO EDO ARDURAPEKO AITORPENA 

 

Erakunde eskatzaileak ……………………………………………………………………… ez duela diru-laguntza edo laguntza publikoak 

jasotzea eragozten dion zehapen penalik zein administrazio-zehapenik jaso, eta ez daukala horretarako legezko 

inolako debekurik, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 

otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean ezarritakoarekin bat etorriz, egiaztatzen du. 

 

 

...........................................................n, 2017ko ............................. aren .............. n  

 

SINADURA 
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ELKARTEAK 2017 

 

ESKATZAILEAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 
EL-7-INPRIMAKIA 

 

 

 EL-1-inprimakia (ESKAERA) 

 EL-2-inprimakia (GASTUEN ETA DIRU-SARREREN ZENBATEKOA) 

 EL-3-inprimakia (ZINPEKO ADIERAZPENA) 

 EL-4-inprimakia (MEMORIA) 

 EL-5-inprimakia (SOZIETATAREN ERABAKIA) 

 EL-6-inprimakia (ZINPEKO EDO ARDURAPEKO AITORPENA, egiaztatzeko erakunde eskatzaileak ez duela diru-

laguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zehapen penalik zein administrazio-zehapenik jaso, 

eta ez daukala horretarako legezko inolako debekurik, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean 

ezarritakoarekin bat etorriz) 

 Eraketa-aktaren eta estatutuen kopia.  

 Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak.  

 PFEZ 190 agiria, nominapeko langileen gastuak justifikatzeko.  

 BEZaren aitorpena egitetik salbuetsita dagoelako agiria, hala badagokio, foru-aldundiak eginikoa.  

 Azken bost urteetan Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzarik jaso ez bada, “Hirugarrenen Alta Agiria” bete behar 

da (dagokion zuzendaritzari deituz eskuratuko da inprimaki hau); agiri hori enpresak eta finantza-erakundeak 

behar bezala zigilatu eta sinatu beharko dute, eta enpresaren titularraren (eskatzailearen) NANaren edo 

IFZaren fotokopiarekin batera aurkeztu. 

 

Era berean, eskaturiko diru-laguntzaren inguruan ebatzi eta berori eman ostean, onuradunak eskaera egin eta 

hurrengo ekitaldiko martxoaren 31 baino lehenago aurkeztu behar du II. ERANSKINA (GASTUEN 

JUSTIFIKAZIOA); agiri hori egoki bete eta horrekin batera fakturak eta bankuetxeko ordainagiriak. 

 
 

 
ESKAERA AURKEZTEKO TOKIA 
  

 

 
EUSKO JAURLARITZA 

EKONOMIAREN GARAPEN ETA AZPIEGITURA SAILA  

 
- Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza                 Tel.: 945 016 303 
- Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza         Tel.: 945 019 645 
- Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza                       Tel.: 944 031 462 

 
Donostia-San Sebastian, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz 

 

 


