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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ESKU HARTZE SOZIALAREN EREMUAN HIRUGARREN SEKTOREKO JARDUERETARAKO DIRU LAGUNTZAREN ESKABIDEA
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Gizarte Gaietako Sailburuordetza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Asuntos Sociales
(*) nahitaezko eremuak
Diru-laguntza ildo bakar bat markatu behar da
Ildo bakarra markatu
Eskatutako laguntzaren diru-laguntza ildoa *
Entitate eskatzailearen identifikazio datuak (Titularra) *
 Exp         
 
 Amb
Administrazioak bete beharrekoa
€
Diruz laguntzea nahi den jardueraren izena *
Eskatutako kopurua *
1 Nortasun juridiko bereziko talderik osatu gabe hainbat erakundek jarduera bera garatu behar badu, erakunde bakoitzak dagokion eskaria egin beharko du. Denek jarduera bera aurkeztuko dute, kontuan izanda erakunde bakoitzak eskatutako kopuru guztien batuketak ezin duela aurrekontu osoa baino handiagoa izan.
Entitate eskatzailearen legezko ordezkaritza duen pertsonaren identifikazio datuak *
LETRA
-
Jakinarazpenerako aukeratu den modalitatea hautatu
Jakinarazpenerako oharra:
Mugikorraren zenbakia (k) (sms) [banandu ; bitartez]:
Posta elektronikoa(k) [banandu ; bitartez]:
Posta-ondorioetarako (soilik jakinarazpen postalerako):
Entitatearen erreferentziazko pertsonaren identifikazio datuak, eskabideari buruzko elkarrizketetarako *
Jakinarazpenerako aukeratu den modalitatea (hautatu den aukera markatu) *
Entitateak jakinarazpenetarako bide hori aukeratzen badu, ezinbestean izan beharko du entitatearen ziurtagiri digital bat, edo bestela, entitatean legezko ordezkaritza duen pertsonak ziurtagiri digital pertsonala eduki beharko du, esate baterako, ONA txartela, NAN elektronikoa edota aitortutako beste ziurtagiri elektronikoren bat, eta baita txartel-irakurgailua ere.
Jakinarazpen bat egin behar zaionean, e-mail edota SMS bat iritsiko zaio (jakinarazpenetarako aukeratu duen bidearen arabera), honako urrats hauek egin behar dituela adieraziz: euskadi.net webgunean sartu, identifikazio-txartela sartu, eta “Egoitza elektronikoa - nire kudeaketak” izeneko atalean klik egin, jakinarazpen osorako sarbidea izateko.
Jakinarazpenaren jasotzailea (soilik jakinarazpen telematikorako):
Jakinarazpenaren jasotzailea hautatu
Jakinarazpenerako aukeratu den hizkuntza hautatu
Jakinarazpenerako aukeratu den hizkuntza (aukeratu den hizkuntza markatu) *
Erantzukizun deklarazioak (X bat idatzi dagokion atalean)
Banku datuak *
Betetzen duen kargua
Izen-abizenak
Presidentea
Idazkaria
Diruzaina
Entitate eskatzailea ondoren adierazitako errolda edo erregistroetan eratuta eta erregistratuta dago legez:
Errolda edo Erregistroa
Erregistro-zenbakia
Erregistratze-data
Hirugarrenen alta/aldaketa: 
Dokumentuen egiaztapen baimenduak (X bat idatzi dagokion atalean) *
Konpromisoak *
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskabidean agertzen diren datuak “Laguntza eta Diru-laguntza sozialak” izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Familia Zuzendaritza da fitxategi horren titularra, eta laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik.

Datu pertsonalen babesari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzea, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailera joan zaitezke (Donostia kalea 1, 01010, Vitoria-Gasteiz).

Administrazio Publikoak erkatu ahal izango ditu adierazitako datuak, eta bidezko egiaztapenak egin ahal izango ditu laguntzak behar bezala esleitzeko.
Datu pertsonalen babesa
Aurkeztutako dokumentazioa (x bat idatzi dagokion laukian)
ENTITATE ESKATZAILEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA: 
AURKEZTUTAKO JARDUERARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA: 
Eskatzailearen sinadura
8.2.1.3144.1.471865.466488
2013/03/19
Solicitud de subvención apra actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco
Solicitud de subvención apra actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco
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